NIEUWSBRIEF

GEELHOED METAALHANDEL B.V.
NIEUWSBRIEF 10 — NOVEMBER 2016

Verslag Bedrijfsuitje Geelhoed Metaalhandel
Contact– en adresgegevens:
 Ambachtshof 2
 2632 BB Nootdorp
 015-2730570
 www.oudmetaalhandel.nl
 info@oudmetaalnandel.nl

In dit nummer:
1. Verslag bedrijfsuitje Geelhoed.
2. Zinkprijs flink gestegen.
3. Nieuwe website,
volg ons Facebook
4. Gesloten van 23
december t/m
2 januari 2017!

Vrijdagmiddag 14 oktober om 15.15 uur verzamelden directie en medewerkers zich met hun partners bij het Omniversum in Den Haag. De koffie en appeltaart voor aanvang
van de film smaakten prima. De prachtige/inspirerende
film “National Parks Adventure” was voor jong en oud
een beleving.
Na afloop kregen we een rondleiding achter de schermen van de grootste koepelbioscoop van Nederland. Lees verder…….

Zinkprijs flink gestegen

De LME koersen van Zink en Lood zijn sinds juli van dit jaar met ruim 20% in prijs
gestegen, waarbij de LME-koers van zink voor het eerst sinds de crisis van 2008 zelfs
tot ruim boven de € 2.000,- per ton is gestegen. De zinkkoers is t.o.v. begin 2016 zelfs
met ruim 50% omhoog gegaan. Berichten dat de ertsen van deze metalen over een jaar
of 15 wel eens volledig opgebruikt kunnen zijn hebben de prijzen op de London Metal
Exchange, waar de metaalvoorraden worden verhandeld en bijgehouden, een flinke
boost gegeven.
Wellicht interessant om nog
voor het eind van dit jaar uw
voorraad oud Zink en Lood
op te ruimen en hier een mooi
bedrag voor te ontvangen.
Ook voor uw andere metalen,
zoals Koper, RVS en Aluminium kunt u bij ons terecht en
ontvangt u scherpe prijzen.
Sinds enkele weken is ook de oud IJzerprijs weer aan een opmars begonnen. Hopelijk
houden de oud metaal prijzen tot eind van 2016 stand op het huidige niveau.

Nieuwe website Geelhoed en actief op Facebook

Vanaf oktober 2016 heeft Geelhoed een nieuwe website boordevol informatie. Achter
de vijf gele blokken kunt uitgebreide informatie vinden, over (Schaal)inkoop, uitgebreide Containerservice, Afhaalservice, inname van Loodaccu’s en pakketteren. Op de
nieuwspagina wordt het meest actuele blogs geplaatst.
Geelhoed is ook actief op facebook.
__________________________________________________________________

Geelhoed is tijdens de feestdagen gesloten

Geelhoed is gesloten vanaf vrijdag 23 december 12.30 uur t/m 2 januari 2017!

