
 

  

ACD Serres 
 
• Leveren is enkel mogelijk in België. 

  
• De leveringsdag wordt op voorhand afgesproken tussen de transporteur en de klant. 

 
• De klant dient er rekening mee te houden dat het leveringsadres toegankelijk is voor zwaar 

verkeer (vrachtwagen met een breedte van 2m70, een hoogte van 4m20 en lengte van 18m). 
Indien het leveringsadres moeilijk bereikbaar is, dient dit bij de bestelling van de serre gemeld 
te worden.  

 
• Er dient iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen en te helpen bij het 

lossen van het pakket. Indien niemand aanwezig zal de levering niet doorgaan. 
 

• Het pakket wordt op de stoep geleverd, mits de bereikbaarheid hiervoor goed en verantwoord 
is. 

 
• Een vergoeding wordt gevraagd voor een 2e levering indien niemand aanwezig is bij de eerste 

levering op de afgesproken leveringsdatum. 
 

• De verpakking van het product wordt niet door de leverancier teruggenomen. 
 

• De klant dient de geleverde goederen, bij ontvangstneming, te controleren op kwaliteit en 
aantal in aanwezigheid van de transporteur. Zichtbare schade aan de verpakking en/of 
goederen dienen gedetailleerd genoteerd te worden op de afzendnota van de transporteur. 

 
• Eventuele onzichtbare schade en niet-conforme leveringen dienen binnen 24 uur na 

ontvangst van de goederen worden gemeld aan DreamLand. 
 

• De foto’s kunnen afwijken van het werkelijke uitzicht van het product en zijn daarom niet 
bindend. 

 
 
Montage:  
 
Voor de montage van de serre zorgt de klant ervoor dat het bouwterrein er als volgt uitziet:  
 

 Vlak (horizontaal)  

 Stabiel (vorstvrij/droog/niet gespit)  

 Bouwrijp (vrij van obstakels)  

 Een minimale doorgang van 1 m breedte en 2,85 m hoogte is noodzakelijk.  

 ACD monteert enkel bij vrije toegang tot de montageplaats.  

 Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de montage stopgezet en wordt 
een tweede montagekost aangerekend. 

 
 

Montagekosten:  
 
 

 € 695 voor de modellen Intro Grow Daisy, Ivy en Lily 

 € 895 voor Into Grow Oliver  

 € 650 voor alle overige modellen 



 

  

Transportkosten (excl. BTW, vanaf 1/07/2017 voor alle bestellingen onder € 375 
excl. BTW):  
 

 € 15 per colli 

 € 40 per pallet 
 


