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OPDRACHTBON POEDERCOATEN 

 

 

Naam Opdrachtgever   : ___________________________________________ 

Telefoonnummer   : ___________________________________________ 

Referentienummer opdrachtgever : ___________________________________________ 

Offertenummer   : ___________________________________________ 

 

UITBESTEED WERK             

O Verzinken   O Verzinken en poedercoat gereed maken (poetsen)  

O Thermisch ontlakken  O Chemisch ontlakken met behoud van zink 

 

TYPE MATERIAAL    

O Blank staal  O Zwart staal  O Thermisch  O RVS  O Aluminium 

          verzinkt 

O Sendzimir  O Zincor   O Gestraald   O Corten O Bestaand 

 

BEHANDELING 

O Stralen  O Licht aanstralen O Chemie  O Scooperen 

 

O 1-laags  O 2-laags  O 3-laags 

toplaag   1 x primer en toplaag 2 x primer en toplaag  

 

AFDOPPEN/AFPLAKKEN (tekeningen meeleveren) 

O Nee    O Ja 

 

TRANSPORT 

O Nee    O Ja   O Ophalen  O Retour brengen 

 

RALKLEUR      

O Grof structuur O AE0305 Fijn structuur O AE3 Mat  

Gloss = Visueel  ± 5 Gloss Units   ± 30 Gloss Units 

 

O AE7 Zijdeglans O AE8 Hoog glans 

± 70 Gloss Units ± 90 Gloss Units 

 

AANLEVERDATUM  : ________________________ 

 

GEWENSTE DATUM GEREED : ________________________ 
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OPDRACHTBON POEDERCOATEN 

 

 

Omschrijving Aantal Afmeting M² 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Totaal       

 

 

AANTAL PALLETS  : ________________________            

AANTAL BOKKEN  : ________________________ 

 

Prijs is op basis van nacalculatie .         

 

Bij aanlevering van de producten, gelieve dit formulier aan de transporteur / chauffeur mee te geven. 
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OPDRACHTBON POEDERCOATEN 

 

 

Beste relatie, 

 

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- en prijsaanvragen kunt u mailen aan sales@hesselscoating.nl 

2. Voor afspraken over levertijd van orders en aanmelden daarvan kunt u vanaf heden direct contact 
opnemen met Ton Adriaanse via 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) en kleurstelling (RAL) 
* Of order is op basis van een offerte (dan graag de getekende orderbevestiging) of prijsafspraak 
 
Verder is het van belang dat: 
* Er voldoende ophanggaten in relatie tot het gewicht dienen te zijn; indien wij gaten moeten maken 
leidt dit tot vertraging en extra kosten. 
* U rekening houdt met minimum orderkosten:  
€ 144,50 (1-laags) 
€ 198,75 (2-laags) 
€ 249,75 (scooperen) 
* Laagdikterapporten of garantieverklaringen vooraf dienen te worden aangevraagd. 
* U er rekening mee houdt dat extra werkzaamheden, zoals schuren, afplakken, afdoppen e.d. apart 
in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie. 
* Hessels Poedercoating niet verantwoordelijk is voor leveringen die niet compleet of niet tijdig 
volgens afspraak worden aangeleverd.  
 
Onze complete leveringsvoorwaarden kunt u downloaden op onze website. 
 
In het algemeen geldt: hoe beter u ons voorziet van informatie, hoe minder kans op misverstanden 
en problemen bij uitlevering. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Directie Hessels Poedercoating B.V. 

mailto:sales@hesselscoating.nl
mailto:planning@hesselscoating.nl

