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Zomerprijzen geldig tot
15 Augustus 2020
Beste,
We zijn verheugd u aan te kondigen dat vanaf heden de zomerprijzen voor
BADGER Pellets® in bulk beschikbaar zijn. Deze zijn geldig voor alle bestellingen
tussen 01/04/2020 en 15/08/2020.
Bespaar voor het vullen van uw silo in vergelijking met de winterprijs van 20192020.
Om uw bestellingen op te nemen, zijn onze kantoren geopend van maandag tot
vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.
*** NEWS ***
Wij proberen onze administratieve kosten te verlagen. Daarvoor nodigen wij
onze klanten uit om bij levering aan onze chauffeur te betalen.
Hierdoor kunnen wij u de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt
garanderen. Klanten die direct bij levering betalen, krijgen een korting van 5 €
bij levering.

Hieronder enkele tips voor opslag en optimaal gebruik van uw verwarmingspellet:
- Tijdens elke levering van houtkorrels door een blaasvrachtwagen, is het noodzakelijk om
uw ketel uit te schakelen.
- Onze vrachtwagens zijn uitgerust met een luchtpelletsmengsysteem dat het mogelijk
maakt om de pellets in een continue stroom in te blazen. Deze techniek maakt het
volgende mogelijk:
- het voorkomen van verstopping van leidingen.
- het vermijden van het vrijkomen van stof tijdens de levering (kleine deeltjes die tijdens de
fabricage en het transport van pellets kunnen worden gevormd)
- het behoud van de kwaliteit van uw pellets.
Bij levering kan een blaasafstand van meer dan 30 meter de kwaliteit van uw pellets
beschadigen. Zorg ervoor dat u de toegang voor de vrachtwagen vrijmaakt, zodat deze
dichter bij de vulaansluiting kan komen tijdens de levering.
- Het is noodzakelijk om de ventilatie van uw pellet silo te garanderen.
- Regelmatig schoonmaken, minstens om de 2 jaar, wordt aanbevolen om ophoping van
stof te voorkomen. Het ideale moment om de silo te reinigen is in de zomer, wanneer de
silo leeg is.
- Voor meer informatie, kan u een gids voor de opslag van pellets raadplegen. Deze gids legt
de goede praktijken van het opslagbeheer van uw pellets uit. U kunt deze gids online
vinden via de volgende link (alleen in het Frans):

- http://bit.ly/Guide_Stockage_Pellet

