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Wijziging binnen de bedrijfsvoering van de firma Heylens
Geachte heer ……
De firma Heylens bvba in Ternat, verdeler en constructeur van machines voor o.a. de reiniging en onderhoud van openbare ruimtes, heeft u in het verleden als klant mogen verwelkomen. Wij willen u dan ook als gewaardeerde klant informeren m.b.t. een wijziging binnen
de bedrijfsvoering van de firma Heylens.
Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben de firma’s Heylens bvba
en Kärcher N.V. besloten om intensiever te gaan samenwerken. Kärcher N.V. heeft de
firma Heylens bvba, inclusief alle medewerkers met hun jarenlange ervaring en expertise,
overgenomen met als doel om u een nog beter advies en een nog betere service te kunnen
bieden.
De firma Heylens blijft gevestigd op de bekende locatie aan de Essenestraat 18 te Ternat,
telefoonnummers en e-mailadres blijven ongewijzigd t.w.
Heylens BVBA
Essenestraat 18
1740 Ternat

Tel. 02-582.03.93
Fax 02 582 31 54
E mail: info@heylensbvba.be

Het is zeker gesteld dat alle machines die tot nu toe werden gevoerd met de bijbehorende
service beschikbaar blijven vanuit de locatie in Ternat t.w.







begraafplaatsuitrusting
hagenonderhoud
maai-laadwagens
multifunctionele transportvoertuigen
snoeiapparatuur
werktuigdragers








grafdelfmachines
maai-elementen
multifunctionele grasmaaier
onkruidbestrijding
straatveegmachines
winterdienst
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Voor werken en/of leveringen verzorgd door de firma Heylens, ontvangt u voortaan een
factuur van Kärcher N.V. Mogen wij u vragen om de betalingen over te maken op het bankrekeningnummer van Kärcher N.V. wat op de factuur vermeld staat t.w.
IBAN: BE26826000670529
BIC: DEUTBEBEXXX
Tevens sturen wij u in bijlage de algemene voorwaarden van Kärcher N.V.
Wij kijken uit naar een verdere prettige samenwerking met u.
Vertrouwende u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij
met vriendelijke groeten
Kärcher N.V.

Heylens bvba

Kees Wagtmans

Marcel Heylens
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