Geachte relatie,
Wellicht heeft u het al gemerkt, graag willen wij u ook via deze weg informeren over de wijziging
binnen Govers Bouwmaterialen per 01-08-2017, uw leverancier voor bouwmaterialen.
In de zoektocht naar een goede overnamepartner stond voor ons centraal dat de service die u van

ons gewend bent gewaarborgd blijft. Wij wilden dat de overnamepartner ervaren en professioneel is
en oog voor de klant heeft. Wij hebben een weloverwogen keuze gemaakt en we hebben er alle
vertrouwen in dat Witmix Bouwmaterialen te Uden u deze service biedt.
Deze bedrijfsovername brengt voor u als klant enkele merkbare veranderingen met zich mee. Wij
blijven het vertrouwde adres, inmiddels gevestigd aan de Gasstraat Oost 16 te Oss. Voor al uw
bouwmaterialen, hout en plaat, ijzerwaren en gereedschappen.
Witmix bestaat dit jaar 50 jaar en is gevestigd aan de Oude Udenseweg 16 te Uden. Ook vanuit hier
staat men voor u klaar voor een persoonlijk advies, helpt men u graag in de showroom, shop en
magazijn voor het afhalen van de materialen. Tevens beschikken wij over eigen transport waardoor
wij snel kunnen schakelen om de materialen bij uw magazijn of klant te leveren. Service en kwaliteit
staat bij ons hoog in het vaandel én voor een betaalbare prijs.

Indien u nog vragen heeft, of een afspraak met onze buitendienst wenst horen wij dit graag.
Met vriendelijke groet,

Team Govers Bouwmaterialen
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t/m vrijdag

07:00 – 18:00 uur

07:00 – 17:30 uur

Zaterdag

08:00 – 16:00 uur

08:00 – 12:00 uur

Zondag

Gesloten

Gesloten

Maandag

?

Navigeer door onze site , volg ons op Facebook Witmix en Govers of bekijk onze bedrijfsvideo en
u leert ons beter kennen in 30 seconden. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Tot snel!

Iets niet op voorraad in Oss en u heeft haast? Geen probleem! Met meer dan 15.000 m² aan

opslagruimte, een showroom en een shop te Uden kunt u altijd verder. Uiteraard hanteren wij
dezelfde prijzen. Mocht u langer kunnen wachten, wij zorgen dagelijks voor intern vervoer.

▪

Sla linksaf om op de Gasstraat Oost te
blijven circa 350 m

▪

Sla rechtsaf naar de Graafsebaan / de
N329 en volg deze 3,7 km

▪

Voeg in op de A50 richting Nistelrode /
Uden-Zuid / Gennep en volg deze 9,5 km

▪

Neem afslag 13-Volkel naar N264 richting
Volkel / Uden-Zuid / Gennep circa 650 m

▪

Weg vervolgen naar Lippstadtsingel / de
N264, ga rechtdoor over 3 rotondes

▪

Neem op de 4de rotonde de 3de afslag naar
de Industrielaan

▪
▪

Sla rechtsaf naar de Oude Udenseweg

Witmix Bouwmaterialen B.V. bevindt zich
na 240 m aan uw linkerkant

