Onderwerp: Krachtenbundeling Van Aalst Oliehandel en OQ Value

Alphen aan den Rijn, 1 december 2020
Beste klant,
Op 1 februari 2020 zijn Van Aalst Oliehandel en OQ Value een samenwerkingsverband aangegaan.
Doel hiervan was om de bedrijven elkaar te laten versterken en Wim van Aalst de ruimte te geven om
zijn werkzaamheden over te dragen. Op die manier heeft u als klant het voordeel van een bedrijf dat
uw wensen kent en dat door continue innovatie en duurzame producten klaarstaat voor de toekomst.
Door de komst van het coronavirus hebben u we helaas niet de persoonlijke aandacht kunnen geven
die Wim u beloofd heeft. Wel heeft u ons weten te vinden en mochten we uw tank vullen en de
smeermiddelen leveren. We willen u graag laten weten hoe blij we met u zijn. Bedankt voor het
vertrouwen en de prettige samenwerking.
De ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben ons doen besluiten de bedrijven eerder samen te
voegen dan bedoeld was. Vanaf 1 januari 2021 gaan we samen verder onder de naam OQ Value B.V.
In bijlage 2 stellen wij OQ Value graag uitgebreid verder aan u voor.
Aan de kwaliteit van onze producten en service verandert er niets. Administratief willen we u wel
vragen om wat aanpassingen te doen. De bedrijfsgegevens en benodigde aanpassingen vindt u terug
in bijlage 1. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de samenvoeging of
aanverwante zaken. Uiteraard beantwoorden wij deze graag en helpen we u verder. Hiervoor kunt u
contact opnemen met één van uw contactpersonen:
Yvon Tolsma
Sophie Schadd
Johan de Roos

verkoop binnendienst
accountmanager
verkoopleider

088 45 46 411
06 23 61 90 94
06 53 17 60 61

Wij zijn ervan overtuigd u met deze stap nog beter van dienst te kunnen zijn en willen u graag nog
jarenlang van dienst zijn. We kijken uit naar een goede verdere samenwerking.
Met vriendelijke groet,

Gerard Jansen Holleboom
Directeur OQ Value

