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Zeefgaas: grijp uw kans!!!

Voordat u het formulier invult dat bij deze Afzettingen zit, moet u

het volgende weten:

Materiaal. Hoewel het niet het goedkoopste is, zal vanwege de duurzaam-

heid uitsluitend gaas, vervaardigd van roestvrij staal, worden besteld.

Standaardafname. Omdat het in de handel zijnde gaas uitsluitend wordt

geleverd op lengtes met een standaardbreedte van 1 meter en omdat ik

niet met reststukjes wil blijven zitten, is bestelling alleen mogelijk
voor stukken van 40x50 cm, 40x100 cm, 80x50 cm, 80 x 100 cm, etc.

Distributie. Uw bestelling zal in opgerolde vorm als postpakket worden

verstuurd. De portokosten zijn voor uw rekening.

Maaswijdtes. De keuze van de aangeboden maaswijdtes is om praktische
redenen beperkt, maar toch zodanig, dat ieder sediment in, met het blote

oog uitpikbare, frakties kan worden gesplitst.(Adressen van leveran-

ciers voor afwijkende maaswijdtes zijn bij ondergetekende beschikbaar.

Prijsindikatie. Omdat bij toename van de bestelde hoeveelheid de prijs

per strekkende meter licht daalt en omdat de te bestellen aantallen

meters uiteraard eerst bekend zijn nadat uw bestellingen zijn samenge-

voegd, kan ik niet meer geven dan een prijsindikatie:

Voor grotere stukken dient u deze prijs te vermenigvuldigen met een fak-

tor 2 voor stukken van 40x100 cm en van 80x 50 cm en met een faktor 4

voor een stuk van 80x100 cm, etc. De gegeven prijsindikatie is inklusief

BTW, maar exklusief portokosten.

Levertijd. Van de leverancier 2 è 3 weken. Daarna heb ik naar schatting

nog 2 weken nodig om de individuele bestellingen te verzenden.

De (eigen) ervaring leert, dat het voor veel leden moeilijk is om het

juiste zeefgaas te pakken te krijgen. Vooral als het gaat om kleinere

maaswijdtes. Daarom heeft het bestuur gedacht veel leden te kunnen die-

nen door dergelijk gaas centraal in .te kopen. Een bijkomend voordeel is

dat de prijs enigszins daalt bij afname van grotere stukken.

Middels het bijgevoegde inlegvel wil ik u in de gelegenheid stellen

uw gaasbehoefte voor de nabije toekomst te bevredigen. Omdat ik niet van

plan ben voorraden gaas te gaan aanhouden, wijs ik u er op, dat het

hier vooralsnog om een eenmalige zaak gaat; wat u tesamen met andere le-

den bestelt wordt tot êên grote bestelling samengevoegd.

maaswijdte
in mm

prijsindikatie voor een

stuk van 40 bij 50 cm

2,5 fl.10 ,91

1,9 fl. 9,95

fl. 6,87

1,06 fl. 7,31

0,58 fl. 8,35

0,31 fl.10,17
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Wilt u, als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, het bijgevoegde
bestelformulier binnen 8 dagen na ontvangst van deze Afzettingen aan

ondergetekende sturen? ü zult er begrip voor hebben, dat ik uitsluitend

schriftelijke bestellingen met behulp van dit bestelformulier kan aksep-
teren.

J.J. de Klerk

h.t. geologisch sekretaris

adres tot 1 maart a.s.:

Genovevalaan 20, 5625 AJ Eindhoven

adres na 1 maart a.s.:

Lauwerszeeweg 103

5628 KH Eindhoven


