FAQ

-Veelgestelde Vragen
Wat doen we?
Leveringen groenten & fruit, ongesneden
& versneden.
Ook noten, diepvries, uitheemse
producten & specerijen.
Vraag zeker naar onze catalogus!

Hoeveel keer leveren per week?
6/7, maandag - zaterdag.

Wanneer moeten we bestellen?
Voor middernacht voor levering
volgende dag. vb.: dinsdag voor
middernacht bestelling, levering
woensdag.
De webshop werkt niet, wat nu?
Neem contact op met onze besteldienst
& mail je bestelling door naar
bestel@groothandelclaessens.be of
doorbellen op het antwoordapparaat
03/237.44.29. Gelieve dit te melden &
gebruikelijk steeds via de webshop te
bestellen.
Wanneer leveren ze onze bestelling?
Dit beslis je in samenspraak met je
vertegenwoordiger. We proberen steeds zo
goed mogelijk in te spelen op de mensen
van onze klant, rekening houdend met onze
logistiek. Het uitwisselen van een sleutel of
code kan een vlotte levering behelpen.
Hebben jullie versneden groenten?
Ja, we hebben een eigen atelier waar we
dagvers snijden.
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FAQ

-Veelgestelde Vragen
Moet ik versneden groenten op
voorhand bestellen?
We hebben een standaard gamma,
dagelijks vers op stock.
Bestelproducten of versneden groenten
op maat, bestel je op dag A voor levering
dag C.

Wat te doen als ik wil weten wanneer
de chauffeur zal arriveren?
Neem contact op met de besteldienst.
Kantooruren:
8u00 - 12u15
12u45 - 16u00

Wat te doen als ik een product niet heb
gekregen of als het verkeerd is?
Contacteer onze besteldienst, zij helpen je
graag verder en gaan op zoek naar een
gepaste oplossing.

Ik wil een product in retour geven, hoe
werkt dat?
Stem af met onze besteldienst of
vermeld dit bij je bestelling.
Zet het product goed zichtbaar klaar,
zodat onze chauffeur dit vlot kan vinden,
eventueel met een papier 'Retour
Claessens'
Na goede ontvangst, brengen wij dit in
mindering op de bon van levering.

Ik ben op zoek naar een bepaald
product of inspiratie.
Neem contact op met onze besteldienst of je
vaste vertegenwoordiger.
Inspiratie? Vraag onze seizoenskalender &
volg onze Instagram pagina, hier delen we
steeds nieuwigheden, primeurs & inspiratie.
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When life gives you
lemons, make sure
they're from Claessens

Follow us!

@GROOTHANDELCLAESSENS

Groothandel Claessens
WWW.GROOTHANDELCLAESSENS.BE
+32(0)3/2374429
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