Zwolle, 10 april 2011

Geachte relatie,
Enige tijd geleden kondigden wij u nieuwe prijzen aan. Per 16 mei a.s. worden deze overeenkomstig onze
PRIJSLIJST 2011 aangepast. Naast de prijsaanpassingen zult u vele nieuwe artikelen vinden, zoals o.a. “Nonskive” hogedrukslangen & armaturen voor 1, 2, 4 en 6 staalinlage hogedrukslangen. Tevens is het pakket
adapters weer aanzienlijk uitgebreid.
Met deze uitgave komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onderstaande verkoopteam.
Verkoop: E-mail: verkoop@leeuwtechniek.nl
-

Dhr. H. Schilder
Dhr. G. Ravenshorst
Dhr. E. Willems
Dhr. R. Leurink
Mevr. M. Smit

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW in €. Bij valuta en/of prijsschommelingen behouden wij ons het recht voor,
zonder voorafgaande kennisgeving, hieruit voortvloeiende prijsverhogingen door te berekenen.
Voor afwijkende afbeeldingen kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Zonder onze schriftelijke toestemming mag niets van deze prijslijst worden gekopieerd of voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Alle leveranties geschieden overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Zwolle
onder nummer 1850.
Bij een netto goederenbedrag beneden de € 150,- wordt - met uitzondering van buis- een bedrag van
€ 12,50 voor vracht en administratiekosten in rekening gebracht.
Voor buisorders (of orders waarop buizen voorkomen) wordt bij een netto buiswaarde beneden € 300,- een
vrachtvergoeding van € 35,- in rekening gebracht. In verband met beschadiging worden kleine bundels op een
plank verpakt. Hiervoor wordt een bedrag van € 10,- berekend.
Wij vertouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een succesvolle
voortzetting van onze prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet,

J.D. Horst
Vestigingsmanager
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