Betreft: overname / voortzetting activiteiten Glashandel Sneek / VAG Glas

Sneek, 11 juli 2020

Geachte relatie,
40 jaar heb ik met veel plezier in de glaswereld gewerkt waarvan ik de afgelopen 20 jaar Glashandel
Sneek heb gerund. Om gezondheidsredenen is het nu zover om het wat rustiger aan te gaan doen.
Het is dan ook dat ik u met gemengde gevoelens en verheugd kan melden, dat de activiteiten van
Glashandel Sneek per 1 september 2020 worden overgenomen door VAG Glas uit Groningen. De
collega’s van VAG Glas heb ik de afgelopen periode leren kennen als uitermate prettig en de beide
bedrijven kennen veel overeenkomsten. Met de kennis en ervaring van VAG Glas zal de service en
kwaliteit van Glashandel Sneek ook in de toekomst voor alle bestaande en nieuwe klanten
gewaarborgd blijven. De twee bedrijven passen uitstekend bij elkaar, en vooral dat is voor mij de
reden waarom Els en ik met een gerust hart ons bedrijf aan VAG Glas toevertrouwen. De komende
drie maanden blijf ik nauw betrokken voor een goede overdracht en bouw ik mijn werkzaamheden
langzaam af.
Wat betekent deze overstap voor u?
Voor u verandert er door de overname in eerste instantie weinig. Glashandel Sneek blijft in Sneek,
alle medewerkers (behalve Els en ikzelf) gaan mee over naar VAG, evenals de bedrijfsnaam, website
en NAW gegevens. Dit betekent dat de Glashandel Sneek collega’s ook na 1 september gewoon voor
u klaar staan, dat lopende orders doorgang vinden en u bestellingen op uw vertrouwde manier bij
Glashandel Sneek kunt blijven plaatsen. Met dezelfde zorg, deskundigheid en kwaliteit die u van ons
gewend bent zullen ze worden verwerkt. Op de aanhef richting klanten, zoals briefpapier, zullen de
twee bedrijven wel worden gecombineerd. Hiervoor zijn, met inachtneming van uw privacy, slechts
de relevante klantdata aan VAG overgedragen. Stap voor stap zullen de bedrijven dan verder gaan
samenwerken.
De kracht van de overname zit vooral in de combinatie van activiteiten en de samenwerking met de
Olijslager Groep. VAG Glas is in 2017 onder leiding van Thomas Haan (06-57973982) een zelfstandig
onderdeel geworden binnen de Olijslager Groep. Juist door die samenwerking is een slagvaardig
professioneel glasbedrijf ontstaan dat zich richt op hoogwaardige oplossingen in glas. Door
samenwerking met de Olijslager bedrijven biedt VAG ook een breder pakket aan diensten en
producten. Voor meer informatie zie www.vagglas.nl of www.olijslager.nl
Tenslotte
Met de verkoop van mijn bedrijf aan VAG Glas sluit ik een belangrijk hoofdstuk in mijn leven af. Een
hoofdstuk waar u onderdeel van was. Een hoofdstuk met ups en downs, in voor- en tegenspoed
maar waarin ik altijd met ontzettend veel plezier en passie heb gewerkt om vanuit kennis en kunde
uw vragen op te lossen. Mij geeft het rust dat VAG Glas daar nu mee verder gaat en ik mij samen met
Els kan gaan richten op andere zaken in het leven. Ik bedank u hartelijk voor de samenwerking in de
afgelopen jaren.
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