Afdeling Verkoop Douma Staal BV
Prijslijst per 24 september 2018

Douma Staal BV
Voltastraat 5 - 8606 JW SNEEK
Postbus 200 - 8600 AE SNEEK
Telefoon:
Telefax:
E-mail algemeen :
E-mail verkoop :
Internet:

0515 - 411211
0515 - 421597
info@doumastaal.nl
verkoop@doumastaal.nl
www.doumastaal.nl

Verkoop binnendienst

Telefoon

E-mail

Robert Bakker
Dominicus Bijlsma
Arjan Bouma
Sander Bruinsma
Jappie Duiker
Jenny van Elselo
Rein Planting
Marga Postma
Carla Pot
Rick Scheeringa
Richard Scholte
Leonard Smid
Dieuwke Visser

0515 - 226415
0515 - 429701
0515 - 429702
0515 - 429717
0515 - 429708
0515 - 429716
0515 - 429709
0515 - 429704
0515 - 429705
0515 - 226414
0515 - 429707
0515 - 429703
0515 - 429715

rbakker@doumastaal.nl
dbijlsma@doumastaal.nl
abouma@doumastaal.nl
sbruinsma@doumastaal.nl
jduiker@doumastaal.nl
jvanelselo@doumastaal.nl
rplanting@doumastaal.nl
mpostma@doumastaal.nl
cpot@doumastaal.nl
rscheeringa@doumastaal.nl
rscholte@doumastaal.nl
lsmid@doumastaal.nl
dvisser@doumastaal.nl

06 - 20420619
06 - 20420661
06 - 23883036
06 - 13424488

pbootsma@doumastaal.nl
jgrootjans@doumastaal.nl
ayntema@doumastaal.nl
hdjong@doumastaal.nl

Verkoop buitendienst
Peter Bootsma
Jacob Grootjans
Alfred Yntema
Harmen de Jong
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Toelichting op de prijzen en prijsstelling

Prijzen
De prijzen in deze prijslijst zijn effektiefprijzen (de basisprijs verhoogd met de profieloverprijs) exclusief BTW.

Post
Een post is een hoeveelheid van één afmeting respectievelijk profiel in één lengte ter verzending in één keer
aan één bestemming.

Order
Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meer posten voor levering uit
voorraad in één keer aan één bestemming.

Levering
Franco uw adres, ongelost.

Lengtetoeslag bij balkstaal
van 18000 mm tot 21000 mm
van 21000 mm tot 23000 mm
van 23000 mm tot 24000 mm
van 24000 mm en langer

-

€ 6,80 per 1000 kilo
€ 9,10 per 1000 kilo
€ 13,60 per 1000 kilo
op aanvraag

Certificaat
Administratiekosten van certificaten bedragen € 10,- per orderregel, profiel of afmeting.

Betaling
Netto binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 8 dagen mag 1% korting in mindering worden
gebracht van het factuurbedrag exclusief BTW.
Bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum kan de 2% kredietbeperkingstoeslag in mindering worden
gebracht.
Voor orders beneden € 400,- worden vrachtkosten berekend.
Zoals gebruikelijk gelden steeds de op de dag van levering geldende prijsnoteringen.
Op al onze transacties zijn van toepassing onze gedeponeerde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Wij hebben deze prijslijst met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Toch bestaat de mogelijkheid van een fout in deze lijst.
Douma Staal BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een dergelijke fout.
Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.
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