
Liever schelpen zoeken op 
het strand dan op kantoor?



OK Oliecentrale B.V.
Postbus 1098
4801 BB Breda

www.ok-oliecentrale.nl

      Online bestellen bij OK Oliecentrale
         Wanneer u als klant inlogt op onze website   

     ok-oliecentrale.nl, kunt u heel eenvoudig uw bestelling 

voor zowel brandstoffen als smeermiddelen online plaatsen. 

U ziet in één oogopslag welke verpakkingseenheden per 

product te bestellen zijn en welke prijs* wij u hiervoor in 

rekening brengen. Bovendien bepaalt u zelf waar in 

Nederland de producten afgeleverd gaan worden: kies 

uit een van de afleveradressen die bij ons bekend zijn, 

of maak zelf een nieuw afleveradres aan. 

Shell Distributeur smeerolie
Als officieel distributeur van Shell smeermiddelen, kunt 

u vanzelfsprekend ook deze producten online bij ons 

bestellen. En hebben we de producten op voorraad in een 

van onze distributiecentra, dan wordt uw bestelling al 

de volgende werkdag geleverd.

Achteraf betalen
Bestelt u online, dan gelden dezelfde betalingsvoorwaarden

zoals wij deze eerder met u zijn overeengekomen.

In alle gevallen ontvangt u onze 

factuur achteraf.

Actievoorwaarden
Geldig op online bestellingen geplaatst in juni 2022

Alleen van toepassing bij aanschaf van Shell 

smeermiddelen

Minimale ordergrootte € 500 ex BTW

Max. één strandlaken per bestelling

Niet van toepassing op bestellingen door 

handelaren en wederverkopers

Om gebruik te maken van deze actie voegt u 

artikelnummer 75000043 toe aan uw winkelwagen

Het strandlaken wordt meegestuurd met 

uw bestelling

Zolang de voorraad strekt   

Bestel uw Shell smeerolie online en 
ontvang gratis een luxe strandlaken.

Regio Noord
Wethouder Buitenhuisstraat 7
9751 SJ Staphorst
Tel: +31(0)522-239999
staphorst@ok-oliecentrale.nl

Regio Zuid / West
Verlengde Poolseweg 32
4818 CL Breda
Tel: +31(0)76-5232818
breda@ok-oliecentrale.nl

Regio Oost
Driepoortenweg 54
6827 BR Arnhem
Tel: +31(0)26-3547400
arnhem@ok-oliecentrale.nl
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www.ok-oliecentrale.nl/shell-actie

De getoonde online prijzen zijn indicatief, de uiteindelijke prijs wordt bepaald op het moment van aflevering. Dit is met name van 

toepassing op de fluctuerende brandstofprijzen. Hebben wij op artikelniveau afspraken met u gemaakt, dan ziet u deze nettoprijzen 

terug in uw winkelwagen. Zijn er geen afspraken van toepassing, dan wordt de brutoprijs getoond en uw prijs achteraf gecorrigeerd.

* 


