Onze winkel en corona
Update 23/03/20 20:00
In ieders belang en tot nader order is onze winkel gesloten.
Voor professionele klanten voorzien we afhaalmogelijkheid.
Voor particuliere klanten in en rond Zottegem
voorzien we thuislevering.
Online bestellen op hoebeke.be ?
Plaats geen online bestellingen zonder ons voorafgaand
te contacteren.
Thuislevering is enkel mogelijk voor particuliere klanten
in en rond Zottegem.
Voor professionele klanten voorzien we afhaalmogelijkheid.
Heb je vragen of wil je bestellen ?
Op onze website vind je informatie over onze machines.
Wil je persoonlijk advies over een machine, heb je een andere
vraag of wil je bestellen, dan kan je
mailen info@hoebeke.be
					

vermeld je naam en telefoonnummer
en Jo neemt contact met je op

bellen +3293600449		
spreek op het antwoordapparaat
					je naam en telefoonnummer in
					en Jo belt je terug
We proberen binnen onze gebruikelijke openingsuren
binnen het uur te reageren.

Lees verder op de volgende pagina.
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Thuislevering aan particulieren
Om te beantwoorden aan de dringende noden van onze lokale
particuliere klanten voorzien we voor online bestellingen
thuislevering in Zottegem en de omliggende gemeenten.
Plaats echter geen online bestelling zonder ons voorafgaand
te contacteren per mail (info@hoebeke.be).
Alleen zo kunnen we je 100% zekerheid geven m.b.t. voorraad
en levering én wordt de leverkost correct verrekend.
De leverkost werd gehalveerd en bedraagt nu € 5 per levering
of leverpoging. Voor bestellingen vanaf € 50 is de eerste
leverpoging gratis.
Het is in ieders belang dat de levering kan doorgaan op de dag
en het uur dat we afspreken. Zo vermijd je een extra leverkost en
hou je het voor ons werkbaar.
Praktisch
- Mail je vraag of bestelling naar info@hoebeke.be
- Jo contacteert je per mail of telefoon
- We bevestigen je bestelling per mail
- Je betaalt online met bancontact of
- je betaalt per bankoverschrijving
- We contacteren je en we spreken af wanneer er geleverd wordt
- We leveren contactloos en onder strikte voorwaarden
- (de procedure wordt je vooraf meegedeeld)

het opvolgen van de overheidsmaatregel is cruciaal
hou voldoende afstand
en doe geen verplaatsingen die niet levensnoodzakelijk zijn
zorg goed voor jezelf en voor anderen
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in ieders belang
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