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VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS - VERS VAN DE PERS
met “VERS VAN DE PERS“ willen wij u regelmatig informeren over de nieuwste ontwikkelingen bij ER-DECOR.

VERLEDEN & TOEKOMST
Beste Modelspoorder,
Even een verduidelijking en woordje uitleg over “VERLEDEN en TOEKOMST” van de ER-DECOR Producten.
De bezieler van ER-DECOR met name, ondergetekende Rony Eggermont, is reeds van 2012 pensioengerechtigd.
---- En NU nog steeds tot uw dienst ☺ ☺ ☺ en met plezier ---“Verleden”
Opdat ik het toen wat rustiger aan wilde doen heb ik in 2012 de ER-DECOR productie overgelaten aan een franse
collega. Ik zelf doe geen productie meer. Wel de verkoop aan winkels bleef ik verder verzekeren.
In 2013 was de start van de webshop: ER-DIRECT de nieuwe, moderne verkoopslijn voor particulieren.
Dit werd ondersteund door een kleine stock in Assebroek en een grotere stock in Frankrijk. Deze stock wordt nu
uitverkocht aan UITBOLPRIJZEN.
“Toekomst”
In een vorige “VERS VAN DE PERS“ stond volgende te lezen:
Bij een collega blijven onze producten, gedeeltelijk, nog steeds beschikbaar aan normale prijzen.
Een Brugse collega en nog vier anderen hebben interesse om verder bepaalde specifieke ER-DECOR producten te
verkopen, dit wil zeggen dat zij bepaalde delen van het ER-gamma zouden overnemen en verder fabriceren / verkopen.
Daar is momenteel echter nog geen overeenkomst over gesloten.
Zodra daar iets concreet over bekend is, zullen de klanten daarover bericht worden.
Alle producten kan je voorlopig verder bij mij verkrijgen, zolang je het “vandaag bestellen en gisteren geleverd” principe
een beetje kunt vergeten.
De productie zal verder verlopen in Frankrijk. Alle artikelen blijven ten allen tijde eigenlijk beschikbaar. Doch dit aan
“NORMALE” verkoopprijzen.
Het zal gewoon de tijd duren om de goederen uit Frankrijk te laten komen. Artikelen uit de te verkopen stock zijn zolang
de voorraad strekt uiteraard snel leverbaar en dit aan “BELACHELIJK” lage prijzen. ( zie op onze website
“UITBOLPRIJZEN” )
BESLUIT : Beste ER-DECOR klant, we laten u NIET in de kou staan ! ! !
Steeds tot je dienst voor verdere info, verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,
Rony Eggermont
version Française sur demande - Deutsche Version auf Anfrage - Englisch version on demand

Deel deze nieuwsbrief met je vrienden.
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