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Prijzen van diverse metalen over hun hoogtepunt heen
De lood-, zink- en koperprijzen nemen de laatste weken wat af. Dit komt door een teruglopende vraag vanuit China en doordat de dollar in waarde is gedaald. De prijsstijging van koper hield na de Amerikaanse presidentsverkiezingen behoorlijk stand, maar
nu lijkt het hoogste niveau bereikt en zet zich zelfs een daling in. Ook zink en lood ontkomen niet aan een prijsdaling. De LME-koers van zink is teruggezakt van € 2.500 per
ton naar een niveau tussen de € 2.200 en € 2.300 per ton. De LME-koers van lood stond
dit jaar vrijwel constant boven de € 2.000 per ton, maar liep in de laatste weken terug
tot zo’n € 1.850 per ton. Dit is nog altijd beter dan het niveau van een jaar geleden,
maar de prijs van oud lood is er nu wel met zo’n 10% door gedaald.
——————————————————————————————————-
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Medewerkers van Geelhoed Metaalhandel kunnen u straks nog beter en sneller helpen.
Op woensdag 14 juni 2017 gingen wij over op een nieuw weeg- en kassasysteem, waarmee we niet alleen tijd besparen, maar ons ook voorbereiden op de toekomst. De voorafgaande weken is hiermee proefgedraaid. Na de opstartperiode, waarbij we ongemak
zoveel mogelijk proberen te beperken, bespaart het kassasysteem onze medewerkers
tijd. Tijd die ze voortaan kunnen besteden om u optimaal van dienst te zijn. Voor meer
informatie leest u verder.……
———————————————————————————————————

Hogere alertheid op asbest
Ons personeel is alerter op asbest in bij ons aangeleverde metalen en zal worden
geschoold in het herkennen van dit gevaarlijke materiaal. Ook stellen we bij
Geelhoed een plan van aanpak op om acceptatie van asbesthoudend materiaal in
de toekomst te voorkomen. Deze maatregelen nemen we naar aanleiding van een
milieucontrole waarbij asbest werd aangetroffen in bij ons afgeleverd materiaal.
Voor meer informatie leest u verder…...

Geelhoed is tijdens de bouwvak gesloten vanaf 21 juli (12.30 uur)
t/m 13 augustus!! (week 30 t/m 32)
www.facebook.com/geelhoedmetaalhandel

