
Vertraagde levering

Siemens Home Appliances

Geachte consument,

Helaas zijn wij op dit moment, ondanks tijdige bestelling door uw  
keukenleverancier, niet in staat om aan de gewenste levertijd te voldoen.  
De wereldwijde Corona pandemie heeft invloed op ons productieproces.  
Daarnaast zorgt de sterk gestegen vraag naar huishoudelijke apparatuur  
ook voor vertraging. Onze excuses voor het door ons veroorzaakte ongemak.  

Zodra de levertijd van uw bestelde apparatuur bekend is zullen wij uw dealer  
hier direct van op de hoogte stellen zodat er tot spoedige plaatsing van de  
ontbrekende apparatuur kan worden overgegaan. 

Tenslotte wensen wij u natuurlijk veel (kook)plezier met uw nieuwe keuken en 
met uw Siemens inbouwapparatuur. 

Met vriendelijke groet, 

Siemens Huishoudapparaten
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Geachte consument,

Helaas zijn wij op dit moment, ondanks tijdige bestelling door uw  
keukenleverancier, niet in staat om aan de gewenste levertijd te voldoen.  
De wereldwijde Corona pandemie heeft invloed op ons productieproces.  
Daarnaast zorgt de sterk gestegen vraag naar huishoudelijke apparatuur  
ook voor vertraging. Onze excuses voor het door ons veroorzaakte ongemak.

Zodra de levertijd van uw bestelde apparatuur bekend is zullen wij uw dealer  
hier direct van op de hoogte stellen zodat er tot spoedige plaatsing van de  
ontbrekende apparatuur kan worden overgegaan. 

Tenslotte wensen wij u natuurlijk veel (kook)plezier met uw nieuwe keuken en 
met uw NEFF inbouwapparatuur. 

Met vriendelijke groet, 

NEFF Huishoudapparaten

BSH Huishoudapparaten B.V. 
Postbus 259, 2130 AG HOOFDDORP 

Directie: Ronald Wassenaar (CEO), Jochem Ybema (CFO) 
KvK Amsterdam: 33.172.709, BTW-nummer: NL006653789B01 
Telefoonnummer: 088 - 424 40 10 
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Geachte consument,

Helaas zijn wij op dit moment, ondanks tijdige bestelling door uw  
keukenleverancier, niet in staat om aan de gewenste levertijd te voldoen.  
De wereldwijde Corona pandemie heeft invloed op ons productieproces.  
Daarnaast zorgt de sterk gestegen vraag naar huishoudelijke apparatuur  
ook voor vertraging. Onze excuses voor het door ons veroorzaakte ongemak.

Zodra de levertijd van uw bestelde apparatuur bekend is zullen wij uw dealer  
hier direct van op de hoogte stellen zodat er tot spoedige plaatsing van de  
ontbrekende apparatuur kan worden overgegaan. 

Tenslotte wensen wij u natuurlijk veel (kook)plezier met uw nieuwe keuken en met uw 
Bosch inbouwapparatuur. 

Met vriendelijke groet, 

Bosch Huishoudapparaten

BSH Huishoudapparaten B.V. 
Postbus 259, 2130 AG HOOFDDORP 

Directie: Ronald Wassenaar (CEO), Jochem Ybema (CFO) 
KvK Amsterdam: 33.172.709, BTW-nummer: NL006653789B01 
Telefoonnummer: 088 - 424 40 10 


