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Vanaf januari 2023 :
Ramen (iets) duurder, glas (veel) goedkoper

Door de aanhoudende loonstijgingen en stijgende energiekosten zijn we

genoodzaakt om de prijs op constructie te laten toenemen, maar we merken

dat we minder glasbreuk hebben door glas met "geslepen randen" te

gebruiken. Hierdoor is er marge om de prijs van het glas te laten zakken.  

Een overzicht:

De prijsstijgingen:

• 4% prijsstijging op constructie (exclusief glas, vanaf 1 januari)

• tot 10% prijsstijging op producten van WILMS (nieuwe prijzen in

Ramasoft)

De dalingen/extra kortingen:

• 1% extra korting voor de zelftellers op omzet 2023 (dit brengt het totaal

op 3% korting voor zelftellers). Met andere woorden; is je jaaromzet bij

Peeters 200 000 euro, en je telt al je offertes zelf, dan win je 6000 euro

per jaar! Neem contact met me op als hiermee wil starten?

(Orderverwerking van bestellingen doet Peeters zelf, het gaat enkel over

het zelf tellen van offertes). 
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• De glasprijs daalt vanaf 16 januari gemiddeld met 5%. Vooral jumbo's

zitten veel lager, doe gerust een analyse na 16 januari (de nieuwe prijzen

zijn dan beschikbaar in het systeem).

Zoals beloofd, sneller en beter:

• Vanaf 1 februari hebben we een nieuwe server, deze werkt dubbel zo snel

dan de vorige. Offertes (zelf) tellen zal dus sneller en stabieler gaan.

• We produceren momenteel "af fabriek'" op 11 weken. In het voorjaar

nemen we nog verdere stappen om dit nog verder te reduceren. 

Prettig eindejaarsfeesten
2022 was een uitdagend jaar, bedankt om altijd trouw voor Peeters te blijven

kiezen. Zoals je kon volgen in deze nieuwsbrief hebben we de nodige stappen

ondernomen om hier sterker uit te komen zodat we voor 2023 een betrouwbare

partner zijn voor uw klanten. Wij wensen jou en je familie het allerbeste voor

2023.

De kantoren zijn terug open vanaf 9 januari. 

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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