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Terugblik op projecten

Kwartaal-actie
In oktober, november en december bieden
wij een actie aan op pallet(s) vloerverwarmingsslang PE-RT 16x2.
Bij afname van minimaal 1 pallet van 5 rollen
16x2 PE-RT betaal je nu € 288,- per rol.
Dit is € 0,48 per strekkende meter.

Veldhoven
440m1
DHK verdeler

Susteren
1600m1
DHK verdeler

Roggel
8489m1
KZP verdeler

- Webshop actie, je bestelt deze actie zelfstandig.
- Actie enkel verkrijgbaar per volle pallet.
Een volle pallet staat voor 5 rollen. Er worden geen
uitzonderingen gemaakt in aantallen.
-In één levering op één adres.

Scherpste prijs bij level 1
Bestel via de webshop voor de scherpste prijs. In
de vorige nieuwsbrief zijn de drie servicelevels
van Distriheat beschreven. Elk niveau maakt onderscheid in service en elk niveau verschilt van
prijs. U profiteert van de scherpste prijs als u
berekent wat u nodig heeft en dit zelf invoert in
onze webshop.

Afhaalkorting

Begrijp je klant!

Ben je klant bij Distriheat,
dan bepaal je zelf jouw servicelevel!

Gasprijzen liggen onder vuur, de inflatie is voor iedereen voelbaar en men wil zo zuinig mogelijk verwarmen.
In deze
tijdschematische
is het belangrijkweergaves
dat jouw klant
zich begrepen
voelt.
Adviseer
je klanten
ook de volledige
isolaIn de
leggen
wij kort en
bondig
uit wat
je ontvangt
per serviceniveau.
tiewaarde van de woning te bekijken en het gedrag onder de loep te nemen. Ventileren ze bijvoorbeeld wel
Zo ben je in één oogopslag op de hoogte van de verschillen en voordelen.
efficiënt? Alle kleine beetjes helpen! Dus ook jouw positieve steuntje (met tips) in de rug.

Indien je een mondelinge toelichting wenst, komen wij graag bij je langs voor een gesprek.
We bekijken samen welke situatie het best schikt voor jou.

Prijs

Legplan

Levering

Betaling

Calculatie

Montage

Webshop- &
staffelkorting

€ 7,99 per
groep

Alles in één
keer op
één adres

Netto 14
dagen

Geen

Geen

Prijs

Legplan

Levering

Betaling

Calculatie

Montage

Webshop
korting

€ 3,99 per
groep

Per bestelling
geleverd op
één gekozen
adres

Netto 30
dagen

Distriheat
calculeert de
benodigde
materialen

Mogelijkheid
tot montage

Servicelevel 1

Servicelevel 2

Uitleg nodig over de
servicelevels?

Plan een afspraak met
een van onze adviseurs

Prijs

Legplan

Levering

Betaling

Calculatie

Montage

Catalogus
prijzen

€ 2,75 per
groep

De volledige
levering in één
keer op één
adres

Netto 30
dagen

Het volledige
werk door
Distriheat
uitgevoerd.

Foto’s project
(gearchiveerd)

De laatste maand van het jaar is traditiegetrouw erg hectisch
bij onze transporteurs. Er wordt in de decembermaand extra beroep
gedaan op de pakketbezorgers. Wegens de drukte worden de levertijden
niet altijd gehaald. Wil je dit zelf in de hand houden dan kun je de kosten
van verzending besparen op bestellingen vanaf 250 euro exclusief btw.
De betreffende verzendkosten worden dan in mindering gebracht op de
bestelling.

Deellevering
mogelijk
zonder
meerprijs

Van
calculering
tot aan
uitvoering.

Verdeler
afgeperst incl.
persrapport
Volledige
garantie
Controle op
montage

Vakantieperiode
Distriheat is gesloten van maandag 26 december 2022 tot en met
dinsdag 3 januari 2023. Orders die geplaatst worden voor woensdag
21 december 12:00 uur worden in week 51 verwerkt. Bestellingen die
later binnenkomen worden in het nieuwe jaar verwerkt en vanaf 4
januari 2023 uitgeleverd.

Dit tegen een
meerprijs ten
opzichte van
niveau 3***

Servicelevel 3
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Afval en
restmateriaal
gedeponeerd
in op project
aanwezige
afvalcontainer

