
Van toepassing zijn de Algemene leveringsvoorwaarden installerende Bedrijven 1992 (ALIB’92). Indien de opdrachtgever consument is, zijn de 
Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven van toepassing. Beide – door Uneto vastgestelde voorwaarden liggen bij ons ter 
inzage en zullen op uw verzoek worden toegezonden. De ALIB ’92 is tevens gedeponeerd ter Griffie Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder 
nummer 162/1992. 
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                                                                                                                                                           Oldenzaal,  oktober 2016 
 
Geachte relatie, 
 
 

U hebt in het verleden, gebruik gemaakt van onze diensten / advies op het gebied van: 

- Elektra (aanleg, keuren van installaties en/of gereedschap, oplossen van storingen) 

- LED verlichting 

- Systeemplafonds en/of Lamellenplafonds (geluid / brandwerend) 

- Systeemwanden  

- Plafondverwarming 

- Akoestische schilderijen (geluiddempend) 

- Zonnepanelen 

  of gewoon materiaal bij ons besteld. 

 

Daarom willen wij u graag persoonlijk op de hoogte stellen dat wij gaan verhuizen. 

Vanaf 1 november 2016 kunt u ons bezoeken aan de: 

Helmichstraat  37 - 3* Oldenzaal  (bestellen, bezorgen en afhalen van materiaal) 

U bent van harte welkom op dit nieuwe adres, alwaar de koffie klaar staat. 

 

Als u ons wilt bezoeken, verzoeken wij u vooraf even te bellen, want het kan zijn dat wij voor werkzaamheden  

bij een andere klant zijn en wij willen voorkomen dat u voor een gesloten deur komt te staan. 

Ons postadres en verdere gegevens zijn onveranderd.  

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en zien u graag terug op ons nieuwe adres.  

 

Met vriendelijke groet, 

Elektrotechniek Hampsink Oldenzaal BV 

 
 
Jan en Rommy  Hampsink  

 
 
* De toevoeging   “ - 3”  aan het huisnummer 37   staat voor  “HAL 3”  op het bedrijventerrein.  
   Bijlage: Routebeschrijving 
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Hoe kunt u ons bereiken ?  

 

 

Per auto vanaf de “A1” 

- Neem de Afslag 33 Oldenzaal Zuid, linksaf richting Oldenzaal. 

- Bij de verkeerslichten in de bocht rechtsaf slaan (Enschedesestraat) 

 (volg de Enschedesestraat tot de rotonde) 

- Op de rotonde neemt u de 2e afslag (Bisschop Balderikstraat) 

- Neem daarna de 2e straat rechts (Helmichstraat) 

- U vindt ons na  ± 100 meter links (de parkeerplaats oprijden) in HAL 3. 

 
 
Per auto vanaf het “centrum” Oldenzaal 

- Ga vanaf het centrum richting Berghuizen onder de spoorbrug door. 

- Op de rotonde neemt u de 3e afslag  (Bisschop Balderikstraat). 

- Daarna neemt u de 2e straat rechts (Helmichstraat). 

- U vindt ons na  ± 100 meter links (de parkeerplaats oprijden) in HAL 3. 

 
 


