
Datum: 25 oktober 2018 
Onderwerp: Prijsaanpassing en jaareindeplanning 

Geachte relatie, 

De Akapp-Stemmann merknaam staat voor de hoogste kwaliteit in ontwikkeling en 
levering van stroomrailsystemen en -accessoires.  

Wij begrijpen als geen ander dat de systemen en accessoires die wij leveren een 
integraal onderdeel vormen van uw oplossingen. Samen streven wij continu naar 
perfect functioneren en optimale klanttevredenheid door goede ondersteuning, 
after-sales en service te verlenen.  

Om onze leidende rol te kunnen continueren, en de beste kwaliteit te blijven 
leveren, huren en trainen wij de best gekwalificeerde medewerkers en investeren 
wij continu in innovatie en R&D. 

Het jaar 2018 heeft een voortgaande sterke groei van de wereldeconomie laten 
zien. Dit resulteerde in hoge vraag naar producten en diensten in combinatie met 
schaarste in gekwalificeerd personeel, met als gevolg stijgende kosten van arbeid 
en ruw materiaal. 

Een aantal van deze kostenstijgingen ondervangen wij door continue focus en 
investering in optimalisatie- en efficiencyverbeteringen. Toch zien wij ons 
genoodzaakt om een prijsverhoging door te voeren voor de producten en diensten 
van de Akapp-Stemmann activiteit in hoogte van 3,5%, ingaande 1 januari 2019. 

Wij vragen u vriendelijk uw organisatie hierover te informeren en de benodigde 
voorbereidingen/aanpassingen te maken in uw systemen. 

Jaareindeplanning 
Dit jaar houdt onze jaareindeplanning rekening met zowel de implementatie van 
een nieuw ERP-systeem als ook de (kerst-)vakantietijd. 

Week 50 - 2018 Vrijdag 14-12-2018 
Laatst mogelijke verzenddag in 2018 

Week 51 - 2018 Geen boekingen of verzendingen mogelijk (i.v.m. ERP-systeem). 
Kantoor- / serviceafdelingen zijn open. 

Week 52 - 2018 Bedrijf is gesloten 

Week 1 - 2019 Maandag 31 december 2018 en dinsdag 1 januari 2019 zijn wij 
gesloten. Op woensdag 2 januari zijn weer aanwezig, echter met 
beperkte mogelijkheden i.v.m. ERP-systeem. 



 

 

 
Wij vragen u vriendelijk om deze jaareindeplanning te communiceren in uw 
organisatie, actuele projecten/opdrachten te bespoedigen en bij ons in te dienen 
zodat wij de benodigde goederen voor 2018 kunnen inplannen en versturen.  
 
Richtlijnen m.b.t. orderontvangst én verzendingen in 2018; 

• Project orders, uiterlijk in week 45, 2018 te ontvangen. 
• Accessoire / onderdelen orders, uiterlijk in week 48, 2018 te ontvangen 

 
Uw Akapp-Stemmann account manager kan u o.a. ondersteunen met inplannen 
om de transitie naar 2019 zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met mij of uw Akapp-Stemmann 
account manager opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Kees Aling 
Site Director – Wabtec Netherlands 
 


