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PHANTOM.EU?

www.phantom.eu

DE 7 BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJTJE:

 Uw ‘eigen omgeving’ voor nog sneller vinden en bestellen.

 24/7 volledige beschikking over productinformatie en praktische kennis & advies

 Altijd zicht op uw actuele prijs en beschikbare voorraad

 Tot 19.00 uur bestellen is dezelfde dag nog verstuurd

 Aanpasbare verzend & aflevermogelijkheden

 Directe orderinformatie en ‘track & trace’ code

 Vertrouwde facturatie en betaling via uw dealer

WIJ HELPEN U GRAAG  
MET IEDERE VRAAG:
0800 – 742 68 66 

(op werkdagen 08:00 - 18:00 uur)

info@phantom.eu

www.phantom.eu

UW DEALER:

JARENLANGE KENNIS EN ERVARING
Sinds 1952 actief in de markt van verspaning en spangereedschappen. Voortdurend op zoek naar praktische en vernieuwende 

oplossingen op gebied van boren, tappen, frezen, verzinken, ruimen, zagen, draaien en spannen. Op phantom.eu vindt u meer dan 

25.000 kwaliteitsproducten en praktisch advies om het maximale rendement uit uw gereedschap te halen.



www.phantom.eu

Uw eigen omgeving voor nog sneller vinden en bestellen
Op basis van uw e-mailadres en een door u zelf aangemaakt wachtwoord, kunt u eenvoudig inloggen in uw  

‘eigen omgeving’ welke gekoppeld is aan uw favoriete dealer. In deze omgeving kunt u uw eerder bestelde 

artikelen – van bijvoorbeeld Phantom en International Tools – eenvoudig terugvinden voor opnieuw bestellen.  

Ook kunt u hier op productnummer of productnaam uw favoriete product vinden en direct tot bestelling overgaan.

24/7 volledige beschikking over productinformatie en praktische kennis & advies
Op phantom.eu heeft u altijd beschikking over volledige productinformatie met talloze filtermogelijkheden en 

wordt u ondersteund door praktische kennis & advies met video’s, tips & tricks van onze technische adviseurs 

en tabellen voor voedingssnelheid/snijgegevens; dat alles om maximaal rendement te halen uit  

uw gereedschap.

Altijd zicht op uw actuele prijs en beschikbare voorraad
Eenmaal ingelogd ziet u uw prijs voor het product en kunt u de werkelijke voorraad van dat moment zien.  

Door de 100% online verbinding, heeft u altijd betrouwbare en actuele informatie. Er wordt tevens getoond  

hoe ver u van het franco bedrag af zit in de bestelmand, zodat u niet voor onverwachte kosten van verzending 

komt te staan; onder € 150 netto wordt een kleine vergoeding van € 5,95 voor verzendkosten gevraagd bij 

standaard verzendwijze. 

Tot 19.00 uur bestellen is dezelfde dag nog verstuurd
Wanneer u op werkdagen voor 19.00 uur besteld op phantom.eu, wordt dezelfde dag nog georderpickt, 

klaargezet en verstuurd. Dit late tijdstip zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk over de benodigde producten  

kunt beschikken en ongestoord de werkprocessen kunt voortzetten.

Aanpasbare verzend & ontvang mogelijkheden
In uw ingelogde omgeving kunt u zelf voor de gewenste verzendwijze kiezen. Ook kunt u in deze omgeving  

een afwijkend leveradres invoeren. Deze flexibiliteit is ingericht om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Directe orderinformatie en ‘track & trace’ code
Door in te loggen krijgt u ook een overzicht op uw orders en orderstatus. Met behulp van de gegeven ‘track  

& trace’ code kunt u de order op elk gewenst moment nauwkeurig volgen.

Vertrouwde facturatie en betaling via uw dealer
Zoals u ziet brengt de phantom.eu omgeving u vele voordelen. De afhandeling van facturatie en de betaling 

loopt via uw vertrouwde dealer. Deze relatie is niet voor niets zo zorgvuldig opgebouwd. Met phantom.eu  

willen we alleen extra ondersteunen daar waar toegevoegde waarde aanwezig is.

DE 7 BELANGRIJKSTE VOORDELEN  
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