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Datum : 01-04-2017

Betreft: Overname van de firma Heylens BVBA door de firma Kärcher NV

Geachte leverancier,
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen dat met ingang van 1 april 2017, de
firma Heylens BVBA overgenomen wordt door de firma Kärcher NV.
De recente overname van Heylens BVBA is een volgende stap voor Kärcher NV in de
uitbouw van een stabiel platform voor een optimale bediening van de openbare besturen.
De bundeling van onze krachten laat toe onze dienstverlening verder te optimaliseren, maar
brengt uiteraard wel een aantal veranderingen met zich mee.

Wat betekent dit concreet voor u?
Voor alle inkooporders ingegeven tot en met 31/03/2017 maakt u nog steeds de facturen op
aan Heylens BVBA.
Voor alle inkooporders vanaf 01/04/2017 maakt u de facturen op aan de firma Kärcher NV.
De facturatie gegevens vanaf 1 april 2017 zijn de volgende:
Kärcher NV
Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk
BTW: BE418.334.076
De gegevens van de bankrekeningen van waaruit de firma Kärcher NV uw facturen zal
betalen zijn de volgende:
Bankrekening
Deutsche bank
Deutsche bank

IBAN
BIC
DE10 6007 0070 0113 4683 00 DEUTDESSXXX
BE26826000670529
DEUTBEBEXXX
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Leveringen van bestellingen
Alle inkooporders vanaf 01/04/2017 dienen te worden geleverd op het reeds gekende
leveringsadres, namelijk: Essenestraat 18, 1740 Ternat
Mogen wij u vragen om het juiste adres op het leveringsdocument en de factuur te
vermelden?

Aanleveren van facturen
Facturen worden bij voorkeur elektronisch aangeleverd. U kan uw facturen rechtstreeks in
PDF formaat bezorgen via crediteuren@be.kaercher.com. U kan met ons ook telefonisch
contact nemen inzake verdere vragen over elektronische informatie (+32 3 340 08 31).
De keuze voor elektronische facturatie brengt ook voordelen voor u mee. U bespaart op
deze manier op uw drukwerk én op uw verzendingskosten. Bovendien zal deze
optimalisatie van onze interne processen zorgen voor een perfecte traceerbaarheid en een
nog vlottere verwerking van uw documenten.
Indien u niet in de mogelijkheid bent uw facturen digitaal aan te leveren, dan kan u deze per
post versturen naar het facturatieadres, t.a.v. de crediteurenboekhouding.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u met veel
plezier verder.

Met vriendelijke groeten,

Kees Wagtmans
Gedelegeerd bestuurder
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