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Nieuwsbrief januari 2022

1. Een nieuw jaar met -terug- nieuwe kansen 
Allereerst wensen wij u en uw team het allerbeste voor 2022. Er staan enkele

innovaties bij Peeters op het programma blijf dus zeker deze nieuwsbrief volgen,

want ook dit jaar zal Peeters nv terug zijn voortrekkersrol in de markt blijven spelen.

We houden u op de hoogte. 

.

2. MINIMA | Eco-Steel ramen zijn beschikbaar
Vanaf vandaag vandaag kan je de Eco-Steel ramen tellen en bestellen. Het is een

raam dat gebaseerd is op de Eco-Design (Venta van Aluk), maar dan in de populaire

Steel-look (Illuma van Aluk). De energieprestaties zijn dan ook bijzonder goed en de

bouwdiepte een pak minder diep dan de minder elegante alternatieven. 

Op de deuren is het nog even wachten tot half 2022. Dat is afhankelijk van Aluk.
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1. Illuma - AluK

2. Rozetloze kruk

3. Planea glaslat

4. Blind ontwaterd

5. Blind beslag

6. Opliggende vleugel

3. NIEUW : retour stickers

Welke producten kunnen in aanmerking komen voor een retour?

Alle producten die beschadigd of foutief geleverd zijn, moeten retour als je

aanspraak wil maken op een gratis vervanging. De reden hiervoor is dat Peeters

moet kunnen beoordelen of dit binnen de garantievoorwaarden valt.

Waarom is dit nodig?

We willen benadrukken dat deze retour noodzakelijk is om een product onder

garantievoorwaarden gratis te laten vervangen.

Hoe stuur je een product retour?

1. De plaatser kleeft een retoursticker op het product dat retour moet naar Peeters.

2. De plaatser schrijft er zijn naam en datum op, en het adres waar het product moet

opgehaald worden.
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3. De plaatser brengt het tweede deel met het volgnummer samen met het

ophaaladres mee naar je bureel. 

4. Je team maakt in PeetersConnect een ticket aan en vermeldt het volgnummer, de

datum en het adres waar het product ter afhaling staat in het ticket.

Wij plannen de ophaling voor u in en u wordt van het verdere verloop van uw dossier

volledig op de hoogte gehouden via PeetersConnect. Deze helderheid en

transparantie zal alle zorgen i.v.m. een retourproduct bij u wegnemen en  bovendien

is via PeeterConnect alle info en progressie op elk moment in uw dossier te

raadplegen.

Je kan via Myrthe de Rijk stickers aanvragen op myrthe.derijk@peeters.com.

4. Nieuw Keypad en Fingerprint scanner !

Bij het Genius-slot kan je een Keypad en Fingerprint-scanner toevoegen aan de

bestelling.

Zelftellers in Ramasoft kunnen dit selecteren bij de filteropties. Indien je een

volautomatisch motorslot selecteert, krijg je een filteroptie ‘toebehoren motorslot’.

Die optie staat standaard op geen; dus zonder keypad of Fingerprint-scanner. Je
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kan dat wijzigen door een keypad of een fingerprint te selecteren.

5. Bestel vandaag je 5 en 3 mm rubber!

Let op: Vanaf 1 feb. 2022 worden glasrubbers niet meer standaard gerekend in

je offerte/bestelling!

We hadden het vorig jaar al aangekondigd; voor alle dossiers wordt er nu standaard

een glaslat voorzien zodat je een 5 mm rubber kan plaatsen. Op de werf heb je dus

altijd 5 mm rubber nodig. Stel dat het glas een tolerantiedikte heeft (dikker) waardoor

je de 5 mm niet kan plaatsen, dan kan je makkelijk de 3 mm rubber plaatsen. Dat

vermijdt frustratie op de werf, breukruiten en een hoop heen en weer gerij….

Belangrijk is dat je dus voldoende 5mm rubber op stock neemt, met een beetje

3mm en beiden in de bestelwagen bij de hand houdt. 

6. Prijsstijging 1 jan 2022

Door de aanhoudende prijsstijgingen van diverse leveranciers, de indexering van de

lonen, de stijging in brandstof en energie zijn we genoodzaakt om per 1 januari 2022

een prijsstijging van 2% door te voeren. Daarboven stegen de aluminium profielen

ook 3.5% en de toebehoren 2%.

Dit werd reeds automatisch meegenomen in de offertes vanaf 1 jan. 2022.

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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