
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 
  

1. Seaside wordt (binnenkort) de nieuwe standaard 

De lakkerij van Aluk wordt grondig aangepast. Op die manier zullen ze binnenkort Seaside 

als nieuwe standaard kunnen aanbieden op al haar profielen. Uiteraard gaat zo'n 

aanpassing niet zonder slag of stoot. Ze doen hun best om de hinder tot een minimum te 

beperken, en uiteraard doet Peeters nv ook al het nodige om de lopende bestellingen zo 

vlot mogelijk te verwerken. Deze hinder zou eind januari tot het verleden behoren.    

 

2. Gebruik nieuwe offerte- en bestelformulieren  

Veel van onze klanten maken reeds gebruik van de nieuwe offerte- en bestelformulieren 

om hun orders door te geven aan Peeters nv. Hun orders worden hierdoor sneller verwerkt 

en de kans op fouten is bovendien veel kleiner. Opgelet, vanaf 1 maart zal voor alle orders 

die niet worden doorgegeven via de nieuwe formulieren een dossierkost van €25,- worden 

aangerekend. Je kan die kost zeer eenvoudig vermijden door onze nieuwe formulieren te 

gebruiken. We gaan jullie de komende tijd hiermee actief op weg helpen. 

De nieuwe formulieren vind je zo terug op PeetersConnect: 

1. Log in op PeetersConnect 

2. Klik op 'Technische Info' 

3. Je vind de nieuwe formulieren onder de rubriek "2. Aanvraagformulieren, 

dorpelplannen en kleuren" 

Heb je hulp nodig? 

Bel gerust naar het algemeen nummer: 014 37 72 86. 

We helpen je graag verder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3. DNV's enkel via PeetersConnect  

We hebben hard gewerkt aan ons portaal PeetersConnect; dat resulteert in een portaal 

met nog kortere communicatielijnen, meer transparantie en is bovendien de klok rond 

toegankelijk. Dat vermijdt onnodige mails en telefoontjes en geeft u snelle en 

overzichtelijke informatie over uw dnv-dossier op elk moment van de dag. 

Daarom sluiten we alle andere mogelijkheden af; vroegere e-mailadressen voor DNV 

worden niet meer opgevolgd en aan de telefoon zal je worden doorverwezen naar het 

portaal PeetersConnect. Voortaan kan je uw nieuwe dienst-na-verkoop uitsluitend 

doorgeven via een ticket in PeetersConnect.  

Wij garanderen van onze kant een snelle reactie op uw bericht! 

Om een dienst-na-verkoop op de juiste manier door te geven volg je onderstaande 

stappen : 

1. Log in op PeetersConnect 

2. Klik op 'Tickets' 

3. Je kan er nieuwe DNV-tickets aanmaken en bestaande opvolgen 

Heb je hulp nodig? 

Bel gerust naar het algemeen nummer: 014 37 72 86. 

We helpen je graag verder. 

 

 4. Technische ondersteuning op de werf 

Sinds 4 januari heeft Karel onze ploeg versterkt. Hij heeft ruime ervaring in de wereld van 

alu-buitenschrijnwerk en zal onze klanten telefonisch ondersteunen op de werf. Lopen 

jullie ploegen tegen iets aan, kunnen ze iets niet plaatsen, of is er iets onduidelijk? Dan 

kunnen ze contact opnemen met Karel via het algemeen nummer van Peeters nv. 

Karel staat ook in voor het opvolgen en afpunten van de DNV's.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 5. OPGELET: tabletactie deadline op 31/01/21  

Onze najaarsactie met de gratis tablet is een groot succes en daar zijn we blij om. Veel 

particuliere klanten zullen een leuk extraatje krijgen bij hun levering, indien de definitieve 

bestelling tijdig is geplaatst. Let dus op: de actie loopt af op 31 januari, dat wil zeggen dat 

al jullie bestellingen met definitieve maten voor 31/01/2021 bij ons binnen moeten zijn! 

 

  

Nog vragen? Stel ze gerust! 
Heb je nog andere vragen? 

Neem contact op met me, op het nummer 0475 24 36 51 of via mail: 

roel.elsen@peeters.com 
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