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Bestel online in onze nieuwe webshop!
Oude Reimer BV zorgt voor meer snelheid en bestelgemak.
Al sinds 1957 is Oude Reimer BV importeur en leverancier van gereedschappen en machines voor de
verspanende metaalindustrie. Kenmerken van de producten en diensten van Oude Reimer zijn:
✔ Korte levertijden
✔ Gereedschappen en onderdelen zijn uit voorraad leverbaar
✔ Volledige ondersteuning voor en na levering
✔ Concurrerende prijs/kwaliteitverhouding
Met de nieuwe webshop biedt Oude Reimer BV meer bestelgemak en een duidelijk overzicht van
bestellingen. Ook kunt u direct de juiste prijs inclusief korting inzien, een voorraadindicatie bekijken en
veel meer.

Bekende fabricaten zijn nu nog makkelijker te
bestellen.

Met uw bedrijf ook bestellen in onze webshop?
Wat moet u hier voor doen:
U kunt online uw account aanmaken door dit formulier in te vullen. U kunt natuurlijk ook een email sturen
naar sales@oudereimer.nl of telefonisch contact opnemen met de afdeling gereedschappen op nummer
035-6460830.
U ontvangt van ons een email met daarin de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken voor het
online account. Na het aanmaken kunt u direct inloggen en gebruik maken van de voordelen die de
webshop u biedt.

De Oude Reimer BV webshop biedt u na inloggen:
✔ Direct de juiste prijs
De prijzen worden inclusief korting getoond.
✔ Voorraadindicatie bekijken
Artikelen hebben een voorraadindicatie, levertijden worden bevestigd met de orderbevestiging.

✔ Gemakkelijk bestellen
In een paar klikken kunt u uw bestelling al plaatsen.

✔ Excel bestellijsten inlezen
In het account kunt u snel een Excel lijst inlezen met te bestellen artikelen.

✔ Bestelgeschiedenis bekijken
Alle bestellingen kunnen in het account ingezien worden.
✔ Online facturen inzien
Alle facturen kunnen in het account teruggevonden worden.
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✔ Meer dan 60 jaar ervaring
✔ Korte levertijd
✔ ISO 9001 gecertificeerd
✔ Breed assortiment voor al uw oplossingen
✔ Ondersteuning door heel Nederland
✔ 200.000 artikelen online te bestellen
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Telefoon

: 035-646 0830

Verkoop

: sales@oudereimer.nl

Website

: www.oudereimer.nl

Adres

: Willem Barentszweg 216
1212 BR Hilversum
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