Beste relatie,
Alles valt of staat met een goede planning. Om iedereen goed van dienst te kunnen zijn en om korte
levertijden te realiseren hebben wij een strakke planning nodig. Een strakkere planning betekent voor ons
snellere doorlooptijden en minder producten op ons terrein of in het magazijn waardoor ook de kans op
beschadigingen nihil wordt. Om tot een goede planning te komen vragen wij uw medewerking. Door samen
te werken aan een strakke planning behalen we het beste resultaat voor beiden.
Daarom vragen wij u onderstaande werkwijze te volgen:
Zodra u weet wanneer de verwachte aanleverdatum is, stuur dan een opdrachtformulier naar:
planning@hesselscoating.nl
Aan de hand daarvan kunnen wij uw order/opdracht al opnemen in onze planning Om
de werkzaamheden voor u zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, willen wij u graag
nogmaals opmerkzaam maken op onze voorwaarden voor een goede orderverwerking,
1, Offerte/prijsaanvragen kunt u mailen naar:
sales@hesselscoating.nl
2. Voor afspraken over levertijd van orders kunt u vanaf heden direct contact opnemen met Ton Adriaanse .
planning@hesselscoating.nl

Om een order in productie te kunnen nemen, dienen wij in ieder geval te beschikken over:
*
Omschrijving van het materiaal, met duidelijke stuklijst inclusief aantallen,
afmetingen en m². * Gewenste bewerking en toepassingsgebied (voor binnen of buiten) &
kleurstelling. (RAL) * Of order is op basis van offerte (dan graag de getekende
orderbevestiging) of prijsafspraak.
Verder is het van belang dat:
*
Er voldoende ophanggaten in relatie met gewicht zijn; indien wij ze moeten maken
betekent dit vertraging en extra kosten.
*
U rekening dient te houden met minimum orderkosten van: €120,= / €170,= / €215,=
(1-laags /2-laags / scopeer orders)
*
Laagdikterapporten of garantieverklaringen moeten vooraf worden aangevraagd.*
U er rekening mee houdt dat extra werkzaamheden als schuren, afplakken afdoppen e.d.
apart in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie. *
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen
die niet compleet of niet tijdig volgens afspraak worden geleverd.
In het algemeen geldt: hoe beter onze informatie hoe minder kans op misverstanden en
problemen bij uitlevering.
Met vriendelijke groet,
Directie Hessels Coating

