
 

 

 

 

Betaling per: 
 
 

 Vooruitbetaling met 2% korting, vanaf een bestelwaarde van 
 
 

 Rembourszending - remboursbetaling 
(De levering naar alle van ons beleverden landen is zonder extra rembourskosten.) 
 
 

 

light11.de GmbH 
Bozener Str. 13 

D-44229 Dortmund 
 

HRB 22504 
rechtbank Dortmund 
Ust.-ID DE231749333 

WEEE-Reg.-Nr. DE 94743417 
Bedrijfsleider: Thomas Unger 

 

light11.de GmbH 
 Niederlassung Lünen 

Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 

T +49 (0) 2306-759 58-0  
X +49 (0) 2306-759 58-45 

info@light11.de 
 

Stadtsparkasse Düsseldorf 
rekeningnr. 11 054 517 

bankcodenummer 300 501 10 
IBAN DE06 3005 0110 

0011 0545 17 
Swift-BIC DUSSDEDD 

 Levering aan (indien anders dan het factureringsadres) 
 
__________________________________________________________________________   
 Firma 
 
__________________________________________________________________________   
 Naam, Vornaam 
 
__________________________________________________________________________   
 Straat 
 
__________________________________________________________________________   
 Postcode Stad Land 
 
__________________________________________________________________________   
 Telefoon  Fax 
 

Bestelling per Fax of Brief 
 
Order hotline & klantenservice Advies hotline 
Ma. t/m Za.  10:00 – 18:30 u 
Za. (Maart t/m September) 10:00 – 16:00 u 
 
 
Tel. 0800 – 0249 500 
Fax +49 (0) 2306 – 759 58 45 
 
 
 

 
 
light11.de Niederlassung Lünen GmbH 
Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 

  
Datum, handtekening van opdrachtgever * 
Door het plaatsen van deze bestelling aanvaard ik de verkoopvoorwaarden  
van light11.de (zie www.light11.nl onder AVV) 
 

Factuur aan: 
 
 _________________________________________________________________________   
 Firma 
 
 _________________________________________________________________________   
 Naam, Vornaam 
 
 _________________________________________________________________________   
 Straat 
 
 _________________________________________________________________________   
 Postcode Stad Land 
 
 _________________________________________________________________________   
 Telefoon  Fax 
 
 _________________________________________________________________________   
 Email*  
 (Verplicht invullen zodat wij u een orderbevestiging kunnen sturen)  
 

Verzendkosten - franco vanaf 99,- € aan artikelen in Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken, Nederland, Groot-Brittannië, 
Ierland en Oostenrijk  
Voor milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal, verzending en verzekeringen brengen bij in Duitsland 5,50 € aan verzendkosten in 
rekening. Vanaf een bestelwaarde van 99,- € neemt light 11.de de verzendkosten in Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken, 
Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Oostenrijk voor haar rekening. De verzendkosten voor verzending naar het buitenland 
kunt u bekijken onder verzendkosten op www.light11.de.  
 
Snelle levering 
Doorgaans leveren wij pakketten tot 70 kg via UPS aan uw huisadres of aan een ander opgegeven adres. Artikelen van meer 
dan 70 kg en breekbare lampen laten wij door het expeditiebedrijf Schenker leveren. Verzending aan postbussen of poste 
restante zendingen zijn niet mogelijk. Wij doen ons best om bestelde artikelen onverwijld te leveren. Wij hebben het grootste 
deel van onze artikelen continu in voorraad. Wij verzenden de in voorraad zijnde artikelen op de besteldatum voor zover deze 
voor 12.00 uur op een werkdag zijn besteld of op een werkdag na ontvangst van de vooruitbetaling. Niet in voorraad zijnde 
artikelen verzenden wij 2 tot 4 weken na de bestelling. In voorraad zijnde artikelen zijn te herkennen op de productpagina 
door de aanduiding 24 uur. Voor de verzendtijd van niet in voorraad zijnde artikelen verwijzen wij naar de productpagina. De 
levertijd vanaf de verzenddatum door het expeditiebedrijf is afhankelijk van het door u opgegeven bezorgingsadres. Deze 
levertijd wordt na de invoer van het bezorgingsadres getoond op het besteloverzicht dat u voor het verzenden van uw 
bestelling kunt bekijken. Sie können die Lieferzeiten des Versandunternehmens außerdem auf der auf unserer Seite „Liefern in 
Europa“ einsehbaren Lieferzeittabelle abfragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ik bestel de volgende artikelen Aantal Prijs per stuk Bedrag 

    

    

    

Bedrag incl. wettelijke BTW  

Verzendkosten  

Totaalbedrag  

 

(Sie erreichen uns aus dem dt. Festnetz der Deutschen Telekom AG für 14 Cent/Min., 
andere Netzbetreiber und Mobilfu999nknetze ggf. höher) 

Ja, ik wil de volgende artikelen bestellen. Met afzenden van dit bestelformulier accepteer ik het 
privacybeleid en de Algemene verkoopvoorwaarden en erken dat er een herroepingsrecht geldt voor 
aankopen op afstand. De details van de voorwaarden en consequenties kan ik in de informatie over het 
herroepingsrecht lezen. 
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