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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.

NIEUWE PRIJZEN = COOL ! ! !
Beste Modelspoorder,
In het kader van de afbouw van ER-DECOR gaan we door met het verwennen van onze particuliere klanten en zetten we
dit nieuwe treinjaar in met met NOG interessantere prijzen en zelfs enkele nieuwigheden o.a. grasvezel van 10 mm en
nieuwe soorten steenslag. Bekijk onze webshop: ER-DIRECT de verkoopslijn voor particulieren.
Geniet van de ZÉÉR UITZONDERLIJKE prijzen van de ER-DECOR producten.
De nieuwe prijslijst is zo opgesteld dat U ook een overzicht hebt van de voorraad
Dit zowel in België als in de productie eenheid Frankrijk.
Onze voorraad in België slinkt met rasse schreden, profiteer ervan nu het nog kan.
De voorraad in Frankrijk staat rechtreeks in verbinding met de productie en wordt op peil gehouden.
INDELING van de prijslijst:
De prijslijst bevat twee kolommen: de Euro en de Einde Reeks kolom.
- De Euro kolom zijn de NORMALE vaste particuliere prijzen.
- De Einde Reeks kolom zijn de ZEER UITZONDERLIJKE particuliere prijzen.
BESCHIKBAARHEID:
- In de Einde Reeks kolom zijn de aangegeven producten beschikbaar zolang de voorraad strekt.
- In de Euro kolom zijn de aangegeven producten normaal het ganse jaar door beschikbaar.
VOORRAAD:
Om het overzicht makkelijker te houden, maken we gebruik van kleuren.
Groen: zijn er nog meer dan 5 stuks beschikbaar
Oranje: zijn er minder dan 5 stuks beschikbaar
Rood: is de voorraad reeds uitgeput
- In de Einde Reeks kolom STOCK is de voorraad aangegeven in België.
- In de Euro kolom STOCK is de voorraad aangegeven in Frankrijk
Dit is de voorraad voor de SNELLE BESLISSER! Prijzen om meer met je budget te doen.
Eenmaal deze voorraad uitgeput is blijven de producten beschikbaar aan de normale prijs.
LEVERING:
- In de Einde Reeks kolom zijn de producten op voorraad in Assebroek en kunnen onmiddellijk geleverd worden.
- In de Euro kolom zijn de aangegeven producten op voorraad in Frankrijk en moet men op maximum 3 weken rekenen.
BESLUIT : Beste ER-DECOR klant, wees SNEL en PROFITEER NU ! ! !
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.

Tel. : + 32 50 68.65.25
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