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Voor maximale 
leveringszekerheid



Om onze productiecapaciteit optimaal te kunnen aanwenden én tegelijkertijd onze leverbetrouwbaarheid 
te kunnen waarborgen, heeft VBI haar proces van orderverwerking tot engineering en van productie tot 
levering duidelijk ingericht. Daarbij introduceerden wij jaren geleden het VBI Servicemodel. Inmiddels 
kunnen wij stellen dat het servicemodel zowel voor u als voor ons succesvol is gebleken.

Ons servicemodel biedt u de mogelijkheid om al in een vroegtijdig stadium bij VBI de gewenste leverweek 
vast te leggen. Dat kunt u al doen vanaf het moment van inkoop, bij de start of afronding van het 
tekenwerk tot uiterlijk het moment van planning van de afroep. Zodra u zekerheid heeft over het voor u 
gewenste levermoment kunnen wij de productie en levering in onze planning reserveren. 

Een reservering maken kost niets extra. Brengt u in een laat stadium toch nog veranderingen aan in 
de vastgelegde planning, dan kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Natuurlijk geldt dat ook voor 
ons. Wanneer VBI haar afspraken met u onverhoopt toch niet kan nakomen, ontvangt u van ons een 
vergoeding. Eerlijk is eerlijk.

Het VBI Servicemodel biedt u de 
zekerheid dat de tijdige levering voor uw 
project voor ons altijd prioriteit heeft.

Goede planning, vlotte logistiek en maximale leverbetrouwbaarheid zijn 
voor u heel belangrijk. De juiste levering op het juiste moment is namelijk 
essentieel voor een ongehinderde bouwstroom van uw project.



Een reservering maken 
kan op ieder moment

Reserveren bij inkoop
Uw bedrijf heeft duidelijke afspraken met de opdrachtgever gemaakt omtrent 
de planning van de bouw. Het is daarmee een essentieel aspect van uw 
projectovereenkomst geworden. U verwacht daarom ook een maximale 
leverbetrouwbaarheid van VBI. 

Reserveren tijdens het engineeringstraject
Uw projectleiders en werkvoorbereiders hebben overzicht op alle bouwstromen van 
het project. De vloeren van VBI liggen letterlijk aan de basis van uw bouwproces. 
Tijdige levering is dus belangrijk voor de voortgang van het gehele project. Zodra 
de definitieve planning zich voor u ontvouwt, is het goed om sluitende afspraken te 
gaan maken met VBI. Zo weet u zeker dat zowel de productie als de levering op tijd 
plaatsvinden.

Reserveren rond het moment van afroep
Werkvoorbereiders en uitvoerders lopen vaak nog tegen onverwachte wijzigingen 
in de oorspronkelijke planning aan. Het is dan zaak om daar optimaal op te kunnen 
anticiperen of reageren. Zolang er nog geen afroep bij VBI heeft plaatsgevonden 
denken wij graag met u mee. Zodra u echter duidelijkheid heeft over het voor u 
gewenste levermoment kunnen wij de productie en levering definitief in onze planning 
voor u reserveren.
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Hoe werkt het?

Zonder reservering
VBI hanteert voor uw opdracht het Verwerkingsproces* van orderverwerking tot en met
levering. Als er geen reservering is gemaakt kan de gewenste leverweek, nog tot het moment
van afroep, kosteloos worden gewijzigd afhankelijk van onze beschikbare capaciteit.
VBI streeft ernaar de producten te leveren in de gewenste leverweek maar kan dat niet 
garanderen. Ook VBI kan, wanneer er geen reservering is gemaakt, de voorlopige leverweek 
wijzigen.

(*) zie schema VBI Verwerkingsproces

Met gratis reservering
Vanaf het moment van inkoop tot engineering en van productie tot afroep kunt u een exacte 
week van levering reserveren. Uw reservering wordt schriftelijk door VBI aan u bevestigd. Zo 
heeft u maximale zekerheid dat de leveringen voor uw project voor ons altijd prioriteit hebben 
en op tijd zijn.

Een reservering maken kost niets extra. Brengt u in een laat stadium toch nog veranderingen 
aan in de vastgelegde planning dan kunnen we deze herplannen, afhankelijk van onze dán 
beschikbare capaciteit. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Natuurlijk geldt ook dat voor 
ons. Wanneer VBI haar afspraken onverhoopt toch niet kan nakomen, dan ontvangt u van ons
een vergoeding. Eerlijk is eerlijk tenslotte.
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TC = 1e tekening (tekening ter controle)
TW = Tekening retour ontvangen (ter wijziging)
TF = Tekening definitief en gereed voor productie (ter fabricage)




