Econosto Nederland bv
Cypresbaan 63, 2908 LT Capelle a/d IJssel
Postbus 8988, 3009 TJ Rotterdam
E: info@econosto.com

Capelle a/d IJssel, 1 november 2018

Econosto heet voortaan ERIKS
Geachte relatie,

Vanaf 1 december 2018 zal Econosto Nederland bv haar naam wijzigen in ERIKS bv.
Naast een nieuwe naam verandert er niets in onze huidige samenwerking. U blijft met dezelfde
contactpersonen werken en wij bieden u dezelfde dienstverlening zoals u van ons gewend bent.
De mogelijkheden zijn echter wel groter. Kijk voor meer informatie op www.eriks.nl.
Wij verzoeken u de bedrijfsnaam, het handelsregisternummer, BTW- en banknummer in uw administratie
te wijzigen. De vestigingsadressen blijven ongewijzigd. Hieronder treft u onze bedrijfsgegevens.
In de toelichting op pagina 2 beantwoorden wij een aantal mogelijke vragen. Wij gaan ervan uit dat u met
deze informatie de wijzigingen correct kunt verwerken. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons
opnemen.
Wij kijken uit naar een succesvolle voortzetting van onze samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Econosto Nederland bv

Belan

grijk!

Hans Quant
Algemeen Directeur

Bedrijfsnaam		
ERIKS bv
Handelsregister		 KvK Alkmaar 37050277
BTW-nr
NL 007282199B01
Bankrekening		Rabobank: IBAN NL16RABO0100921574
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Locatie Alkmaar		

Locatie Capelle a/d IJssel

Toermalijnstraat 5		

Cypresbaan 63

1812 RL Alkmaar		

2908 LT Capelle a/d IJssel

Postbus 280		

Postbus 8988

1800 BK Alkmaar		

3009 TJ Rotterdam

T +31 (0)72 514 15 14		

T +31 (0)10 284 11 00

Alle locaties vindt u op www.eriks.nl

Wijzig
onze
gegev
ens
admin in uw
istrati
e
BIC RABONL2U

Toelichting
Waar stuur ik mijn aanvragen en bestellingen naartoe?
Er verandert niets. U kunt uw opdrachten blijven plaatsen bij uw contactpersonen op de bekende
vestigingsadressen en accountgroepen. Alle telefoonnummers blijven ongewijzigd. E-mailadressen
zijn wel gewijzigd naar de extensie xxxxxx@eriks.nl. Econosto emailadressen blijven toegankelijk.
Waar vandaan ontvang ik mijn bestellingen?
Leveringen blijven vanuit de huidige locaties plaatsvinden.
Waar vandaan ontvang ik mijn factuur?
Facturen ontvangt u vanaf 1 december 2018 vanuit ERIKS bv. Mocht u na 1 december 2018 onverhoopt
toch een betaling naar het oude bankrekeningnummer doen, dan wordt deze voorlopig nog wel
verwerkt.
Blijft mijn artikelinformatie en bestelhistorie beschikbaar?
Alle data zetten wij over in het ERP systeem van ERIKS en blijft beschikbaar.
Veranderen de leveringsvoorwaarden?
Er verandert niets in de leveringsvoorwaarden. De ERIKS en Econosto leveringsvoorwaarden waren
reeds gelijk aan elkaar (versie 09/2017); zie bijlage.
Veranderen de documenten van lay-out?
De lay-out van een offerte, orderbevestiging, pakbon en factuur zal anders zijn dan voorheen.
U ontvangt deze documenten vanaf 1 december 2018 op ERIKS briefpapier.
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