ELIONA N.V.
OVERNAME MENUMASTER COMMERCIAL

Beste klanten

Vilvoorde 23 februari 2012

Op 1 maart 2012 neemt ELIONA nv gevestigd te Vilvoorde, op de Schaarbeeklei 636 ,de afdeling professionele microgolfovens
AMANA – MENUMASTER over van A-Line Belgium nv.
Dat betekent dan ook dat de mensen die hierbij voordien betrokken waren de overstap maken en dat alle lopende zaken
worden overgedragen aan Eliona. Uw eventuele lopende bestellingen zullen dus door Eliona worden afgehandeld.
Eliona nv is beter gekend als invoerder van WINTERHALTER professionele vaatwasmachines en heeft als marktleider in die
branche een uitstekende reputatie verworven op gebied van klantentevredenheid .
Concreet betekent dit voor U het volgende:
De verkoopsleiding zal worden gevoerd door Dirk Van Assche, hij is te bereiken op 02/2551810 of dirk.van.assche@eliona.be.
Hij en vertegenwoordiger Laszlo Erös (laszlo.eros@eliona.be) staan ter uw beschikking voor alle informatie, alle adviezen en
uw specifieke verkoopsvoorwaarden.
Voor bestellingen en vragen over beschikbaarheid kan U terecht op het verkoopssecretariaat bij Johan Platteau of Bertrand
Defrère op tel nr 02/2551810 of info@eliona.be .
Afhalingen van toestellen dienen vooraf te worden aangekondigd aangezien er op de Schaarbeeklei slechts een beperkt
aantal toestellen zullen worden opgeslagen. De afhalingen en leveringen gebeuren steeds via de parking van Eliona achteraan
langs de Harense steenweg 461 .
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Leveringen en opslag zullen voortaan gebeuren door onze transporteur KDL gevestigd in Cargovil, Vilvoorde.
Voor wisselstukken kan U terecht bij Marleen Peeters en bij Hans Reekmans op tel nr 02/2551852 of parts@eliona.be .
Voor herstellingen kan U terecht bij Nadia Wouters op nr 02/2551850 of nadia.wauters@eliona.be .
Voor technische vragen kan U terecht bij Wannes van Baelen op nr 02/2551850 of wannes.van.baelen@eliona.be .
Voor marketing info kan U terecht bij Tim Van Assche op nr 02/2551814 of tim.van.assche@eliona.be .
Voor alle financiële verrichtingen richt U zich tot de boekhouding bij Sandra Schuerbeke (sandra.schuerbeke@eliona.be) of
facturatie bij Patricia Devis (patricia.devis@eliona.be) op nr 02/2551820.
Eliona zal alles in het werk stellen om zijn klanten een uitstekende service te verlenen, zodat de toestellen een gegarandeerd
gebruiksgenot zullen kennen. Wij verzoeken U wel in de inloopfase van een tweetal maanden na de start begrip op te brengen
voor eventuele aanloopfouten. Ik zou het ook op prijs stellen indien deze fouten mij rechtsreeks gemeld zouden worden zodat
we deze in de toekomst kunnen voorkomen. U mag mij daarvoor steeds mailen op mijn e-mailadres: wim.van.assche@eliona.be
Ik hoop U binnenkort te mogen ontmoeten als een tevreden Eliona klant.
Vriendelijke groeten

Wim Van Assche

Dirk Van Assche

Gedelegeerd bestuurder

Verkoopsleider

ELIONA N.V.
www.eliona.be

Service flash

www.menumastercommercial.be

www.winterhalter.be

Schaarbeeklei 636-638, 1800 Vilvoorde, Belgium • T. 02 255 18 10 • F. 02 255 18 15 • info@eliona.be • www.eliona.be • BE 0463.359.892

