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In verband met de komende feestdagen is ons kantoor op woensdag 25 
december, donderdag 26 december en woensdag 1 januari 2020 
de gehele dag gesloten. Op deze dagen worden er geen orders verwerkt.  

 
Voor spoedorders en dringende service is Dirinco BV natuurlijk 24 uur per dag 

telefonisch bereikbaar. Voor de levering van spoedorders zullen 
koerierskosten in rekening worden gebracht, conform onze 

leveringsvoorwaarden.  
 
Hieronder vindt u een overzicht met de aangepaste levertijden van Uw 

inkooporders gedurende de kerstperiode: 
 

Order geplaatst       Afleverdatum 
Donderdag 19 december voor  9.30  vrijdag  20 december   
Donderdag 19 december   na  9.30  maandag  23 december  

vrijdag  20 december  voor  9.30  maandag  23 december  
vrijdag  20 december  na  9.30   dinsdag  24 december  

maandag  23 december  voor  9.30    dinsdag  24 december  
maandag  23 december  na  9.30    vrijdag  27 december 
dinsdag  24 december  voor  9.30  vrijdag  27 december 

dinsdag  24 december  na  9:30   maandag  30 december   
woensdag 25 december  gehele dag  maandag  30 december 

donderdag 26 december gehele dag  maandag 30 december   
vrijdag   27 december  voor  9.30    maandag  30 december   
vrijdag   27 december  na  9.30    dinsdag   31 december  

maandag  30  december  voor  9.30    dinsdag   31 december  
maandag  30  december  na  9.30    donderdag  2 januari   

dinsdag   31 december  voor  9.30    donderdag  2 januari   
dinsdag  31  december  na  9.30   vrijdag   3 januari  
woensdag 1 januari   gehele dag  vrijdag   3 januari   

donderdag  2 januari   voor  9.30    vrijdag   3 januari   
donderdag  2 januari   na  9.30    maandag  6 januari  

  
Wij hopen u voldoende en tijdig te hebben geïnformeerd zodat u met de 
plaatsing van uw orders hier rekening mee kunt houden.  

 
Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen op   

telefoonnummer  088-1501100.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Maud van de Ven - Afdeling Customer Service - 


