
Betreft:  Aangepaste condities en bedrijfssluiting 
Ede, november 2019 

Geachte Partner/klant, 

Wij informeren u hierbij omtrent onze aangepaste condities en algehele bedrijfssluiting tijdens 
de komende kerstperiode. 

Prijsaanpassing 2020 
De beschikbaarheid en prijzen van ruw materiaal in combinatie met schaarste in 
gekwalificeerd personeel resulteren in hogere kosten. Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze 
prijzen per 1 januari 2020 met 3,5% te verhogen. Opdrachten die wij vóór 1 januari 2020 
ontvangen, worden nog afgehandeld tegen het huidige prijspeil. 

Kleine ordertoeslag en transportkosten 
Voor opdrachten met een netto orderwaarde kleiner dan € 500,00 (ex. BTW) hanteren wij een 
toeslag van € 50,00, voor dekking van administratie- en verpakkingskosten. 

Opdrachten met een netto orderwaarde vanaf € 750,00 (ex. BTW) met afleveradres in de 
Benelux worden franco geleverd. 

Bedrijfssluiting WK52 en WK01 
Uit eerdere berichtgeving heeft u al kunnen vernemen dat onze organisaties  
Akapp-Stemmann BV, Mors Smitt BV en Stemmann-Technik Nederland BV zijn gefuseerd tot 
1 onderneming: Wabtec Netherlands BV.  
De volgende stap in het optimaliseren van onze organisatie is de verhuizing van de locatie 
Mors Smitt in Utrecht naar ons gezamenlijke, uitgebreide pand in Ede.  

Vanzelfsprekend hebben wij ons als doel gesteld om zowel uw als onze processen zo min 
mogelijk te verstoren en berichten u hiermee over de zaken waar u rekening mee dient te 
houden. 
Om deze verhuizing te faciliteren zal Wabtec Netherlands (alle 3 sites; Ede, Utrecht  
en Rijnsburg) geheel gesloten zijn van maandag 23 december 2019 tot en met  
zondag 5 januari 2020.  

Dit heeft voor de operationele activiteiten van ‘Akapp-Stemmann’ in Ede de volgende 
implicaties m.b.t. orderontvangst en uitleveringen; 

Week 51 – 2019 Zeer beperkte capaciteit 
Laatste verzend- / ophaaldag in 2019: woensdag 18-12-2019 

Week 52 – 2019 Bedrijfssluiting. Geen orderontvangst of leveringen mogelijk. 

Week 01 – 2020 Bedrijfssluiting. Geen orderontvangst of leveringen mogelijk. 

Week 02 - 2020 Maandag 6 januari 2020 zijn wij u graag weer van dienst 

Wij vragen u vriendelijk om de aangepaste condities en jaareindeplanning te communiceren in 
uw organisatie.  



 

 

 
Houdt u rekening met het inplannen en uitleveren van zowel projecten-orders als onderdelen-
orders met evenredig langere doorlooptijden. 
 
Wij helpen u graag met planning en advies, voor contactgegevens van de  
Wabtec Netherlands activiteiten zie https://www.wabtecnetherlands.com/ 
 
 
 
Vertrouwende erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Kees Aling 
Site Director – Wabtec Netherlands  
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