
 

 

Veldhoven, 14 november 2019 
 
 
 
Betreft: aankondiging prijsverhoging 
 
 
Geachte relatie, 
 
Hierbij informeren wij u dat onze bestaande prijzen per 1 januari 2020 zullen stijgen met 3,5%. 
Deze prijsverhoging is het gevolg van een stijging van de grondstofprijzen, verandering van de CAO, 
en mede door de veel strengere milieueisen.  
 
De offertes welke zijn aangeboden na 1 oktober 2019, zullen niet worden meegenomen met de 
prijsverhoging. 
 
De minimale orderprijzen zullen niet worden aangepast per 1 januari 2020. 
De ongewijzigde prijzen kunt u terugvinden in de bijlage van deze brief. 
 
Voor alle spoedorders geldt dat deze enkel van beperkte omvang kunnen zijn en dat deze alleen 
geplaatst kunnen worden in overleg met onze medewerker: Dennis Daniel. 
Om de snelle verwerking van spoedopdrachten te blijven optimaliseren, dienen deze aangevraagd te 
worden via een digitale aanmelding.  
Aanvragen van spoedopdrachten kunnen verstuurd worden naar: expeditie@dameco.nl. 
 
Wij vertrouwen op uw begrip voor de door ons genomen beslissingen. Op deze wijze hopen we onze 
kwaliteit en service te kunnen blijven waarborgen en daarmee de goede onderlinge samenwerking 
met u te kunnen voortzetten. 
 
Wij wensen u een succesvol, maar vooral  een gezond 2020 toe. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Dameco Plating BV 
Daan Sweegers 
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Prijslijst 

 

Minimale orderprijzen per 1 januari 2020 

 

Minimale orderkosten blauw   € 45,- 

Minimale orderkosten geel   € 49,- 

Minimale orderkosten zwart   € 59,- 

 

Klusprijs / Trommelprijs  blauw   € 21,-  

Klusprijs/Trommelprijs geel   € 23,- 

Klusprijs/Trommelprijs zwart   € 39,- 

 

RVS minimale orderkosten   € 50,- 

 

Toeslag spoedopdrachten per 1 januari 2020: 

 

8 uur service: + 100 % op reguliere prijzen 

De goederen worden, mits ´s ochtends aangeleverd, dezelfde dag gereed gemeld. 

24 uur service: + 40 % op reguliere prijzen 

De goederen worden, mits ’s ochtends aangeleverd, de volgende dag gereed gemeld. 

48 uur service: + 30 % op reguliere prijzen 

De goederen worden, mits ’s ochtends aangeleverd, na twee dagen gereed gemeld. 

 

 


