Aanwijzingen bij de Bestellijst
voor onderdelen van
de Citroën SM Club Deutschland

Citroën SM Club Nederland
mail: info@citroensmclub.nl

DE BESTELPROCEDURE:
Vul het bestelformulier in en stuur het op naar Martin Juschkus, de Onderdelenman van de Duitse
club, met een copy ( cc) aan onderdelen@citroensmclub.nl
Het bestelnummer wordt opgebouwd door: Jaar/Maand/Dag + initialen.
Bijvoorbeeld: een bestelling van Peter Derks op 1 juni 2013 is dan 130601PD.
Martin meldt je binnen een paar dagen het totaalbedrag.
Maak dit totaalbedrag over aan de Duitse Club onder vermelding van het bestelnummer,
dan is het gemakkelijk voor de Duitse club om de betaling te traceren
De IBAN en de BIC aanduiding vind je op het bestelformulier.
DE VERZENDING:
Martin stuurt de onderdelen op.
De Duitse club verstuurt alles per DHL. DHL levert alleen overdag af er iemand thuis is; voor een
tweede levering moet je bellen, en afhalen is niet altijd gemakkelijk; bedenk daarom vooraf of je een
ander adres (evt. van je werk) opgeeft als besteladres.
De standaard bestelkosten voor een klein pakketje zijn 17 euro, voor grotere pakketten is dat meer, en
dat is vooraf moeilijk te bepalen.
Zware onderdelen zijn duur om te versturen, dus die moet je ophalen bij Martin Juschkus: Daar moet
je een afspraak voor maken: s' avonds of in het weekend. Houd er rekening mee dat Martin geen
Nederlands ( of Frans) kent en slechts matig Engels. Als je het Duits niet machtig bent, stuur dan een
bericht aan Peter Derks die als intermediair kan optreden.
Geduld is een schone zaak: Alles wordt gedaan door vrijwilligers: Die besteden veel vrije tijd aan de
club, houdt daar dus rekening mee. Ga er van uit dat het 3-4 weken kan duren voor je de onderdelen in
huis hebt: Martin verzend in principe een keer per week onderdelen, en de terugkoppeling van de
penningmeester over de betaling kan ook wel eens een week in beslag nemen.

OPMERKINGEN:
- In de prijslijst staan de nagemaakte artikelen onder de nummers 99000 en volgend:
Daar vindt je onder andere de deurklinken (Türgriffe) en andere onderdelen. Als je vragen hebt over
welk onderdeel wat is stuur dan een email aan: peterd@citroensmclub.nl
- Voor de andere onderdelen:
Controleer zeker het onderdelenhandboek voor je iets bestelt. Het onderdelenhandboek staat op de
website van de Club (dat is een versie uit 1974). Kijk nadrukkelijk naar het jaartal of type: Vaak staan
er aanduidingen bij als -> 7/71 d.w.z. voor SM geproduceerd tot juli 1971, of USA/CDN voor de
Amerikaanse SM's. Als je kijkt in een onderdelenhandboek uit 1970 voor een SM uit 1971 of later dan
heb je kans op fouten !
Stuur een kopie van je bestelling naar onderdelen@citroensmclub.nl Als je vragen hebt dan kun je
contact opnemen met Peter Derks ( email: peterd@citroensmclub.nl ). Hij kijkt dan samen met je naar
je bestellen en zal dan wanneer nodig contact opnemen met Martin.
- Onderdelen kun je alleen bestellen voor eigen ( privé) gebruik.
Je krijgt met de onderdelen ALTIJD een rekening met BTW. Je betaalt Duitse BTW, nu 19 %, voor
het gemak zijn de prijzen in de prijslijst inclusief BTW !

Citroën SM Club Nederland – opgericht op 22 april 1993
Ingeschreven bij de Kamer van K o ophandel N oo rdwest-Holland onder num mer 40626199
Bankrelatie: Postbank 533621(IBA N N L 86 INGB 0000533621; BIC INGB NL2A)
Internet: www.citroensmclub.nl
E-mail: info @citroensmclub.nl

