
Werkwijze en voorwaarden m.b.t. klankschalen uitzoeken op locatie in Dalfsen 

- Betreden van het magazijn geschiedt op eigen risico.  

- Betreed alleen de gangpaden waar de klankschalen staan, en het pad 

van en naar de computer om af te rekenen.  

- Het dragen van veiligheidsschoenen in het magazijn is wettelijk 

verplicht. Veiligheidsoverschoenen staan ter beschikking in de 

schoenenkast in de ontvangsthal. Hier dient u in te tekenen bij 

aankomst, en uit te tekenen bij vertrek. 

- Kinderen onder de 16 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde het 

magazijn betreden. Indien ze oud genoeg zijn om alleen te wachten, kan dit in de entreehal. 

Er is Wifi beschikbaar. 

- In de kantine kunt u koffie of thee pakken en nuttigen; het drinken mag niet mee het 

magazijn in. 

- Leg de klankschalen die u heeft uitgeprobeerd maar die u niet aanschaft, op de daarvoor 

bestemde kar. Ook de papieren verpakkingen plaatst u in die bak.  

- Leg nooit zelf klankschalen terug in de bakken en laat de bakken op hun plaats staan. 

- Plaats de klankschalen die u aanschaft op de kar die u is gegeven. Als u klaar bent met 

uitzoeken loopt u met deze kar naar de computer waar een medewerker de factuur zal 

opmaken. 

- In geval van een calamiteit in het pand, volg dan de instructies van een BHV-medewerker op. 

- Check voor uw bezoek of de klankschalen waar u interesse in heeft op voorraad zijn, om 

teleurstelling te voorkomen. 

- Aankopen dienen minimaal €100,- (excl. btw) te zijn per klant. U kunt betalen met cash of pin 

(maestro). Niet met credit card. 

- Mocht u andere producten willen toevoegen dan dient u deze van te voren online te 

bestellen, tenminste twee werkdagen voor uw bezoek aan ons bedrijf. Bij het afronden van 

uw bestelling kunt u in het opmerkingenveld aangeven dat het wordt opgehaald tijdens het 

uitzoeken van de klankschalen. 

- Tot slot: Wij zijn een groothandel en geen speciaalzaak. Onze medewerkers hebben geen 

kennis over de werking van klankschalen. De productinformatie die wij tot onze beschikking 

hebben, staat op onze website. 

 

Bij aankomst in ons magazijn zult u een formulier ter ondertekening aangeboden krijgen, waarmee u 

verklaart op de hoogte te zijn van de werkwijze en akkoord gaat met de voorwaarden die zijn 

verbonden aan het uitzoeken van klankschalen op locatie. 

 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

Tot gauw!  

Het Phoenix Import Team 

 


