*Informatie en acties zijn onder voorbehoud van drukfouten en op = op

November – December ’18 - Januari ’19

!

De klok is verzet en de dagen worden donkerder. De winter brengt barre omstandigheden met zich
mee in de bouw, gladde stijgers, bouwplaatsen met sneeuw en daken vol met ijs. Wij als Govers

houden je graag warm deze winter via o.a. deze nieuwsbrief. Wij houden je graag op de hoogte van

de nieuwste ontwikkelen binnen Govers Bouwmaterialen te Oss en de branche, dit keer; iedere
woensdag verse soep, aangepaste openingstijden en onze gewaardeerde collega Leo gaat met
pensioen.

Een goede samenwerking is als soep, dat moet je niet laten afkoelen.
Daarom…Iedere woensdag verse soep tussen 12:00 – 14:00 uur.
Vanaf woensdag 7 november trappen we af en trakteert onze leverancier Keylite®

je op heerlijke snert. Kom gezellig lang voor een praatje, de laatste ins en outs op het gebied
van dakramen en toebehoren en voor de soep natuurlijk.

Op woensdag 5 december geen soep, maar de hele
dag Sinterklaas. Warme chocomel mét slagroom,

strooigoed, de grabbelton met 5 waarde cheques à
€ 12,50 erin verstopt en wie weet is Sint en Piet wel
speciaal voor jou langs geweest.

2.0

Zoals je misschien wel merkt zijn wij altijd opzoek naar verbetering en vernieuwing.

Wij houden je dan ook graag op de hoogte van de laatste ins- en outs binnen de firma.

Vrijdag 23 november 2018

Gesloten om 16:00 uur

Maandag 24 december 2018

Gesloten

1 Kerstdag

Gesloten

Zaterdag 24 november 2018

e

2 Kerstdag
e

Donderdag 27 december 2018

08:00 – 12:00 uur

Gesloten

07:00 – 17:30 uur

Vrijdag 28 december 2018

07:00 – 17:30 uur

Oudejaarsdag

Gesloten

Woensdag 2 januari 2019

Gesloten

Zaterdag 29 december 2018

Nieuwjaarsdag

08:00 – 12:00 uur

Gesloten

Onze praatgrage winkel man die alles verkoopt wat los en vast zit gaat ons na 40 jaar verlaten. Ook
Leo heeft ons fantastisch geholpen in Oss gedurende de overname en daarna. Nog één maal gaat hij

zijn schoenen naar huis brengen, want hij gaat met welverdiend pensioen. Niks moet en niksen mag.
Een hele eer, maar let op Leo, je hebt nooit vakantie meer!
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2019

Noteer vast in je agenda vrijdag 29 maart 2019 tussen 16:00 en 20:00 uur.
Wij willen graag onze klanten uitnodigen voor de (her)opening. Een gezellige
borrel waarbij wij je willen bedanken voor het begrip gedurende de
overname, de vruchtbare samenwerking waar service en kwaliteit voorop
staan en we samen naar de toekomst uitkijken.

()
T/m 31 januari 2019 hebben wij diverse winterse acties lopen. Kom snel langs en pak je voordeel!
* Acties zijn onder voorbehoud van drukfouten en op = op

Oplaadbare bouwlamp

Voor de donkere dagen en toch lekker doorgaan.
10 Watt, 700 Lumen

20 Watt, 1400 Lumen

€ 27,96 excl. BTW
€ 41,15 excl. BTW

Strooizout
▪
▪
▪

Per zak à 25 KG

€ 7,50 excl. BTW

+ sneeuwschep

€ 22,50 excl. BTW

3 zakken à 25 KG
Pallet van 40 zakken à 25 KG

€ 5,00 excl. BTW per zak

Waterproof handschoenen

OX presenteert waterdichte en gevoerde winterhandschoenen
€ 6,05 excl. BTW per paar

?

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) in werking getreden, die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens
(Wpb) heeft vervangen. Over privacy mag wat ons betreft geen onduidelijkheid bestaan. Hoe wij als
Witmix Bouwmaterialen B.V. en Govers Bouwmaterialen B.V. met je persoonlijke- en
bedrijfsgegevens omgaan staat in onze privacyverklaring. Wij bieden je graag transparantie over
welke gegevens wij verzamelen, over hoe wij die gebruiken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.
Je hoeft niets te doen, ons nieuwe privacy beleid gaat direct in.
Afmelden voor onze nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar info@goversbouwmaterialen.nl

Witmix Bouwmaterialen B.V.
Oude Udenseweg 16

Govers Bouwmaterialen B.V.
Gasstraat Oost 16

5405 PD Uden

5349 AV Oss

t +31 (0)413 266 204

t +31 (0)412 622 116

f +31 (0)413 252 415
e info@goversbouwmaterialen.nl

e info@witmix.nl

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

opslagruimte, een showroom en een shop te Uden kun je altijd verder. Uiteraard hanteren wij
dezelfde prijzen. Mocht je 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
>>> Met transport in eigen beheer, bezorgen wij ook! <<<

?

Navigeer door onze site , volg ons op Facebook Witmix en Govers of bekijk onze bedrijfsvideo en

je leert ons beter kennen in 30 seconden. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Tot snel!

