
 

 

Nieuwsbrief december 2020   

 
 

1. Nieuwe transporttarieven 2021 

Om onze reële transportkosten beter af te stemmen op de reële noden hebben we 
onze tarieven voor transport opnieuw ingedeeld. Sommige tarieven zijn gezakt, 
andere zijn iets gestegen. De tarieven zijn excl. btw en gaan in vanaf 1 januari 2021. 
 
1. Levering op hoofdzetel/depot (niet op afroep)  

• < 60 km = 90€   
• > 60km < 100km= 125€  
• > 100km = 160€  

2. Levering op adres (zonder vast tijdstip)  

• < 60 km = 120€   
• > 60km < 100km= 160€  
• > 100km = 200€  

3. Levering op adres met vast tijdstip (volgens beschikbaarheid)  

• < 60 km = 180€   
• > 60km < 100km= 230€  
• > 100km = 280€  

   

 
 

2. Nieuw: Anodic-kleuren  
De nieuwste trend in aluminiumschrijnwerk zijn de Anodic-kleuren. Dit zijn imitatie 
anodisatie kleuren. Volgende kleuren zijn toegevoegd aan Ramasoft en kan je 
voortaan ook bij Peeters bestellen:  

• Anodic Naturel  
• Anodic Brons  
• Anodic Champagne   

   



 

 

 
 

3. Nieuwe offerte en bestelformulieren 
= snellere verwerking & minder fouten  
Een goede communicatie tussen jou en onze calculatoren en orderverwerkers is 
essentieel om fouten te vermijden. Daarom verzoeken we onze klanten om vanaf 1 
januari 2021 onze nieuwe offerte- en bestelformulieren te gebruiken. Je kan steeds 
bellen naar het algemeen nummer als je vragen hebt over het gebruik van de 
nieuwe formulieren.  
 
De nieuwe formulieren kan je terugvinden op PeetersConnect via de volgende 
stappen: 
Om ze terug te vinden volg je deze stappen: 
1. Log in op PeetersConnect 
2. Klik op 'Technische Info' 
3. Je vind de nieuwe formulieren onder de rubriek "2. Aanvraagformulieren, 
dorpelplannen en kleuren" 
   

 
 

4. Glasgids Peeters  
 

 

https://peeters.us13.list-manage.com/track/click?u=0579cc27ab5dc64dfc93179c2&id=d99b847340&e=baff234926


 

 

 
Glas heeft bepaalde toleranties. Dat wil zeggen dat het bepaalde foutjes 
mag bevatten. Bovendien zijn hier ook duidelijke Europese richtlijnen over, maar we 
begrijpen dat die niet altijd even helder zijn en ook niet eenvoudig te bespreken met 
jouw klant.  
 
Om het een pak eenvoudiger te maken hebben we een eigen 'glasgids' ontwikkeld 
op basis van de WTCB regels. Dit is een leaflet van 1 pagina, die je kan gebruiken op 
de werf, als er een klacht is over het glas. De leaflet zal je helpen om de klacht te 
beoordelen als gegrond of niet gegrond en om dit ook zo neutraal mogelijk over te 
brengen naar je klant.  
 
De leaflet is eenvoudig in gebruik en helder in communicatie. Bovendien sluit het 
perfect aan bij de Europese richtlijnen en de richtlijnen van het WTCB.  
 
Je kan onze glasgids gratis aanvragen bij mij, stuur gerust een mailtje 
naar roel.elsen@peeters.com.  
  

 
 

5. DNV ticket 'solved' (nu met jouw goedkeuring)  
Als een DNV dossier volgens ons is opgelost, zetten we dit dossier op 'solved'.  
Als je akkoord bent dat het ticket is opgelost hoef je verder niets meer te doen. Heb 
je echter nog opmerkingen over het ticket, of ben je niet akkoord dat deze door 
Peeters op 'solved' werd gezet, dan kan je via een link in de mail vragen om het 
ticket opnieuw te activeren. We onderzoeken dan je feedback en gaan er verder 
mee aan de slag. 
   

 

mailto:roel.elsen@peeters.com?subject=vraag%20over%E2%80%A6


 

 

 

 
   

 

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 
   
 

mailto:roel.elsen@peeters.com?subject=vraag%20over%E2%80%A6

