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Aan alle klanten 
 
 
 
 
 
 
Algemene prijsverhoging per 1 januari 2019 
 
In de afgelopen twee jaar is het ons gelukt om onze product- en serviceprijzen voor u, onze klant, 
stabiel te kunnen houden. Echter, om u als klant te kunnen blijven ondersteunen zoals u gewend bent 
en de kwaliteit van onze producten op het huidige niveau te handhaven, zijn wij genoodzaakt om een 
algemene prijsverhoging per 1 januari 2019 door te voeren. 
 
De prijsverhoging zal slechts op 63% van onze product portfolio van kracht zijn. De gemiddelde 
prijsstijging is 2%, maar op sommige producten zal de prijsstijging hoger zijn. 
 
BEKO TECHNOLOGIES is een trots familiebedrijf dat haar producten continu verbetert en innoveert, 
om u, onze klant, de beste oplossingen aan te kunnen bieden, nu en in de toekomst. Door continu 
onderzoek uit te voeren zijn wij in staat om u oplossingen aan te reiken op het gebied van: 
 
 Het verlagen van uw energieverbruik 
 Het verkleinen van uw CO2 footprint 
 Het verhogen van uw bedrijfsrendament 
 Het verbeteren van uw efficientie.  
 
Dit zijn hoofdzaken die wij ter harte nemen en wij zijn er dan ook van overtuigd dat met onze expertise  
voor persluchtconditionering onze samenwerking met u in de komende jaren alleen maar sterker zal 
worden. 
 
De nieuwe prijslijst voor 2019 wordt u te zijner tijd in pdf-vorm toegestuurd. Door de prijslijst in pdf vorm 
aan te bieden, leveren wij namelijk een kleine bijdrage aan voor vermindering van grondstofverbruik, 
verbeteren van efficientie en verhogen van klantvriendelijkheid. 
 
Mocht u onverhoopt aan het einde van de maand december nog geen prijslijst hebben ontvangen, kunt 
u contact opnemen met ons. 
 
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
 
 
Sara Deckers 
Marketing | Communicatie | PR 
 
Sara.deckers@beko-technologies.com 

Veenen 12 
4703 RB Roosendaal 

Nederland 
Tel.+31 (0)165-320300 


