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Born, december 2015

Geachte Avdel klant,
We zijn verheugd u te kunnen berichten dat u met ingang van 1 december 2015 voor onze Avdel producten in Nederland
terecht kunt bij onze jarenlange distributiepartner Dejond NV.

De firma Dejond heeft reeds vele jaren diepe ervaring met ons volledige Avdel programma als distributiepartner voor
de Belgische markt, een samenwerking die we hiermee verder versterken.
Onze samenwerking met de firma Viba in Zoetermeer past niet meer binnen onze strategische visie en zal op korte
termijn beëindigd worden.
Als marktleider op het gebied van “Engineered Blind Fastening systems” met gerenomeerde merken als POP en
Avdel stellen wij de hoogste eisen aan onze engineering- en distributiepartners, zodat we u als klant nu en in de
toekomst optimaal kunnen bedienen.
Belangrijk hierbij is dat we u niet alleen een product van topkwaliteit kunnen aanbieden, maar tevens kunnen voorzien
van technische expertise, professionele ondersteuning in het ontwikkelen en begeleiden van uw toepassingen en een
adequaat service apparaat waarmee uw productiviteit gegarandeerd wordt.
Mocht u verdere informatie willen met betrekking tot deze wijziging in onze distributie strategie, of mocht u vragen
hebben wat deze wijziging voor u en uw bedrijf betekent, dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met ons
of met de heer Johan Henot van Dejond. U kunt ons bereiken op een van onderstaande nummers en mail-adressen.

Stanley Engineered Fastening :
De heer Friso Prevoo
Tel.:
043-750 2024
Mail : Friso.prevoo@sbdinc.com

Met vriendelijke groet,

Peter Brans
Sales Director
Stanley Engineered Fastening

Dejond:
De heer Johan Henot
Tel. : +32 (0)3 820 34 14
Mail:
johan_henot@dejond.com
Website: www.dejond.com

