
Al bijna 50 jaar maakt Oving de mooiste inrichtingen voor de meest bijzondere
gebouwen en opdrachtgevers. Voor het eerst verplaatsen we ons in de woonwereld
van de mensen die normaal op kantoor van onze producten gebruik maken.
Samen met Actium hebben we zorgvuldig een functionele, maar vooral gezonde werkplek,
voor je samen gesteld.  

Onze showroom in Assen is omgebouwd tot nationale thuiswerkcentra. Hier bieden wij je de
mogelijkheid je te laten inspireren en informeren. 
In Assen kun je de voor jou samengestelde werkplek uitgebreid bekijken en testen.
Als extra bieden wij alle thuiswerkers de mogelijkheid om uit onze zorgvuldig
samengestelde SOHO collectie, een aantal top design elementen waaronder een aantal
echte klassiekers, met een zeer aantrekkelijke korting van 25% te bestellen. 
Die Charles Eames stoel waar je altijd al van droomde of die lamp van Moooi….

Laat je inspireren en informeren en bezoek onze website of showrooms!
 

Bestel en afleverinformatie

Bestelprocedure:
Je kunt je product samenstellen uit de productbrochure, te vinden op de Oving bestelpagina. Op deze
bestelpagina vind je ook de gebruikersinstructie van de bureaustoel. De producten en materiaalkeuzes zijn
ook te bezichtigen in de showroom van Oving.

De bestelling kun je plaatsen door alle velden op de bestelpagina in te vullen en vervolgens op verzenden
te drukken. Je krijgt hierna, binnen 2 werkdagen, per email de bevestiging van je bestelling. 
De levertijd bedraagt ca. 7 á 8 weken na besteldatum. 
De factuur van de thuiswerkplek gaat naar Actium. 
SOHO design producten of accessoires kunnen apart per mail of telefonisch bij Oving worden besteld.
De factuur van deze producten gaat rechtstreeks naar de medewerker.

Levering:
Je wordt een week voor aflevering geïnformeerd over de afleverdag. Wij kunnen helaas geen tijdstip of
dagdeel aangeven, wel word je ongeveer een half uur voor aflevering gebeld. 

De tafel en bureaustoel worden gemonteerd bij je afgeleverd op de plek van bestemming. 

Vragen of opmerkingen:
Mocht je nog vragen hebben over de bestelprocedure, aflevering of de geleverde producten kun je ons
bereiken via e-mail of telefoon: info@oving.net of 0592-305850.

Showroom:
Amerikaweg te Assen
Openingstijden: ma-vr. 08.30 - 17.00 uur


