Nieuwe inrichting voor uw hotel, appartementen, kantoor of villa?

Kies voor stijlvol en betaalbaar

IKEA MEUBILAIR
Nu leverbaar op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten,
Sint Eustatius, Saba en Suriname.
Blue Sea Forwarding brengt
IKEA meubilair naar u toe.
Wij verzorgen al meer dan 10 jaar de levering
van IKEA meubilair als er geen IKEA vestiging
in uw land of bijzondere gemeente aanwezig is.
Blue Sea Forwarding zorgt voor de aankoop en
verzorgt het internationale transport van uw
bestelling. Ook handelen wij alle douaneformaliteiten af. Al uw meubels worden netjes bij
u thuis afgeleverd.

Voor particulieren en
zakelijke klanten: TAXFREE !

IKEA MEUBILAIR
In vier simpele stappen bij u in huis...
1

Uw meubilair online uitzoeken

Ga naar de website van IKEA Delft. Hier vindt u het beschikbare aanbod
van IKEA waaruit u uw keuze kunt maken. De prijzen die u ziet zijn
inclusief 21% BTW. Deze BTW hoeft u niet te betalen en wordt door ons
in mindering gebracht op de eindfactuur.
2

Online boodschappenlijst

Selecteer alle producten die u wilt bestellen en plaats deze op uw verlanglijst/boodschappenlijst. Let op dat u het juiste aantal, formaat en de goede
kleur kiest. U hoeft de bestelling niet te plaatsen, dat doen wij voor u.
3

Neem contact met
ons op voor al uw
vragen
Bel +31 70 7370 400
of stuur een mail naar:
info@blueseaforwarding.nl
of via het contactformulier:
www.blueseaforwarding.
nl/contact

Boodschappenlijst bewaren als PDF

Nadat u alle artikelen op uw boodschappenlijst heeft geplaatst, klikt u op
het boodschappenlijst icoon. Hier controleert u de bestelling. Indien de
bestelling compleet is, kunt u een PDF van uw boodschappenlijst opslaan
(toetscombinatie Ctrl-P).
4

Aanvraag offerte

Met uw boodschappenlijst kunt u bij Blue Sea Forwarding een offerte
aanvragen. Het PDF bestand van uw lijst kunt u mailen naar
info@blueseaforwarding.nl. Zodra wij uw mail hebben ontvangen, maken
wij een complete offerte voor u. Deze offerte is inclusief:
•
•
•
•
•

Alle geselecteerde producten, excl. BTW
Aannemen op de loods
Transport per zeevracht naar plaats van bestemming
Douaneformaliteiten in Nederland en land van
bestemming
Lossen en plaatsen op het losadres (begane grond)

Voor particulieren
en zakelijke klanten:
TAXFREE

Nadat Blue Sea Forwarding uw akkoord op de offerte heeft ontvangen,
gaan we met uw bestelling en zending aan de slag.
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