
Beste relatie,  
 
Het afgelopen jaar hebben wij wederom een enorme groei door mogen maken, iedereen wil toch opeens van het gas af 
;-)   
Om deze groei in goede banen te leiden gaan wij ook een aantal nieuwe procedures invoeren om te zorgen dat wij de 
kwaliteit die u van ons gewend bent te kunnen waarborgen.  
 
Wij gaan de vakantieperiode gebruiken om deze procedures in te voeren, zodat u en wij daaraan kunnen wennen en wij 
in het nieuwe seizoen u weer op professionele wijze van dienst kunnen zijn.  
 
Onze meest recente prijslijst kunt u via deze link downloaden : (link toevoegen nog van de prijslijst) 
 
Vakantieperiode  
In de week van 13 tm 19 augustus zijn wij de gehele week gesloten, de telefoon is wel doorgeschakeld dus telefonisch 
kunt u ons gewoon bereiken voor eventuele vragen.  
Natuurlijk kunt u ons altijd mailen en worden mails gelezen en waar nodig en mogelijk ook beantwoord. 
In de weken van 13 tm 19 augustus worden alleen voorraad artikelen verstuurd, maak orders worden pas verwerkt vanaf 
week 34  
 
Nieuwe procedures orderverwerking:  
Om kwaliteit te waarborgen en te zorgen dat in het hoog seizoen ook alles zo vlekkeloos mogelijk blijft verlopen gaan wij 
vanaf heden voor bestellingen de volgende procedures hanteren: 

• Voorraad producten, kortom producten die niet gemaakt hoeven te worden, hanteren wij voor 12 uur besteld 
gaat dezelfde dag met de transporteur mee. Let op deze kan een overslag dag hanteren, dus voor 12 uur 
besteld is in de regel binnen 48 uur bij het door u aangegeven afleveradres afgeleverd.  

• Alle orders na 12 uur worden de volgende dag verstuurd  
• Mocht een artikel niet op voorraad zijn dan informeren wij u daarover 
• Producten die gemaakt moeten worden, zoals verwarmingsfolie, regelkasten, etc hebben een doorlooptijd van 

maximaal 10 werkdagen, mits bij ons ook alle onderdelen op voorraad zijn 
• Wijkt de productietijd af van het maximum aantal werkdagen, doordat wij bijvoorbeeld nog op onderdelen van 

toeleveranciers moeten wachten, dan zullen wij u tijdig informeren  

Uw order sneller verwerkt zonder fouten:  
Wilt u er zeker van zijn dat uw order snel verwerkt wordt zorg dan voor een duidelijke bestelbon/pakbon met daarop de 
volgende punten: 

1. Afleveradres 
2. Artikelnummers (zie onze prijslijst) van de bestelde producten 
3. Gewenste / uiterlijke leverdatum  

Wanneer u dat aangeeft is het voor ons eenvoudiger om uw bestellingen te verwerken en worden fouten voorkomen.  
 
Spoedbestellingen  
Heeft u een spoedbestelling, dan zullen wij er alles aan doen om deze bestelling zo snel mogelijk bij u te krijgen.  
 
Door op deze manier eea te organiseren kunnen wij de kwaliteit waarborgen, ook tijdens de topdrukte.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen dan zien wij natuurlijk graag uw reactie tegemoet.  
 
Commerciële ondersteuning / uitleg nieuwste product ontwikkelingen zonder gas  
Wilt u bezoek van een van onze commercieel / technisch adviseurs, mail dan naar sales@2heat.nl  
Wilt u graag een bezoek brengen en zich volledig laten informeren over alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
verwarmen op basis van zeer lage wattages ZonderGas, speciaal voor nieuwbouw en renovatie, dan maken wij graag 
een afspraak met u. 
 
Immers Nederland moet van het Gas.. en dat biedt voor u en ons enorme kansen!  Laten we gezamenlijk de vruchten 
ervan plukken! 
 
Wij verzamelen steeds meer referenties in de Renovatie en Nieuwbouw waarbij onze panelen maar steeds meer onze 
verwarmingsfolies worden toegepast om van het Gas af te kunnen gaan. U kunt ook van deze referenties profiteren door 
nog meer met ons te gaan samenwerken! Wilt u weten hoe, mail dan naar sales@heat.nl  
 
 
Wij bedanken u voor afgelopen seizoen, uw vertrouwen en opdrachten en wensen u een hele fijne vakantie namens alle 
medewerkers van LVS 
 


