Stap per stap je Woodhead samenstellen en bestellen
Via de 4 tabs bovenaan de homepagina kan je informatie inwinnen over
onze Woodhead uitgevoerd in “MDF - LAC - OAK - WTX”

Via de knoppen “configureren” of “bestellen “kan je jouw eigen Woodhead
samenstellen en finaal bestellen. Doe dit volgens onderstaand stappenplan.

Stap 1 Kies het materiaal

Stap 2 Bepaal de afmetingen “Dikte – Diepte & Lengte”

Wat als je een extra lange of brede Woodhead wil bestellen.
Is de max. lengte van 2400 mm net niet lang genoeg voor jou?
Daar hebben we een oplossing voor.
Is de max. breedte van 350 mm ook wat te smal? We kunnen ze voor u breder
maken.

Hoe bestel je een Woodhead met afwijkende maten?
Bij een afwijkende lengte:
bestel meerdere korte Wandplanken tot je de gewenste lengte hebt.
vb. Kies 2 wandplanken van 1.5 meter om een plank van 3 meter te
bekomen.
Bij een afwijkende breedte:
Duidt de breedste maat aan. (!! smaller dan 200mm is niet mogelijk !!)

Helemaal op het einde van de bestelling ga je naar de betaalpagina. Daar kan je in
het vak bestelnotities het volgende verduidelijken:



Welke Woodheads je graag wil koppelen
De gewenste breedte

Wij doen verder het nodige

Stap 3 Bepaal de kleur

Stap 4 Kies eventueel optionele accessoires

Stap 5 Door te klikken op “bestel” komt je geconfigureerde Woodhead in de
winkelmand terecht. Wens je meerdere Woodheads te bestellen? Herhaal
dan de stappen tot de gewenste aantallen in je winkelmand staan.

Stap 6 Ga naar het winkelmandje.
Klik daarvoor bovenaan de pagina op het winkelmandje.
Kreeg je een “coupon code”? Vul de code onderaan dit formulier in.

Stap 7 klik “verder naar afrekenen” en je komt terecht op de betaalpagina.




Bij afwijkende afmetingen kan je hier vermelden:
Welke Woodhead je graag wil koppelen
De gewenste breedte

