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Bedrijfsoverdracht    Open dagen (volgende pagina) 

 
Beste klant/relatie, 
 
Inmiddels heeft Adrie de Visser de leeftijd van 65 jaar bereikt. Een leeftijd om het wat rustiger aan te gaan 
doen na 25 jaar De Visser Machines. 
 
Sinds 1 juni 2021 is Van Beek Machines de nieuwe eigenaar van De Visser Machines.  
Adrian van Beek zal het bedrijf op dezelfde plaats, onder dezelfde naam en met dezelfde mentaliteit 
voortzetten. 
Deze zomer staat Adrie hem nog bij voor overdracht en hoopt daarna (op afstand) betrokken te blijven. 
 
Verandering van contactgegevens 
Het bedrijfsadres en tevens nieuwe postadres: Gerdina’s Hof 23, 4191 MX Geldermalsen.  
(Het oude postadres Tielerweg 47 vervalt bij deze). 
 
Telefoonnummers 
De Visser Machines (Adrian van Beek): 0345-572354 (ook via WhatsApp bereikbaar). 
Het bedrijfsnummer wordt automatisch doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van Adrian. 
Adrie de Visser blijft op zijn mobiele nummer bereikbaar: 0628976126. 
 
Emailadressen 
Emailadres De Visser Machines blijft:   info@dvhm.nl  
Nieuw emailadres voor Adrie de Visser:  info@devissertechniek.nl 
Internetadres:              www.dvhm.nl 
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Open dag 09 en 10 september 
 
 
De bedrijfsoverdracht en het jubileum 25 jaar De Visser Machines willen we met onze klanten/relaties vieren 
tijdens de open dagen. 

- Donderdag 09 september van 16.00 tot 20.00 uur 
- Vrijdag 10 september van 16.00 tot 20.00 uur 

 
U kunt dan kennismaken met Adrian van Beek en afscheid nemen van Adrie de Visser. 
Voor de inwendige mens wordt gezorgd. 
 
 
Aanmelden voor Open Dag 
We zien er naar uit u te ontmoeten tijdens een open dag!  
Wilt u uiterlijk zaterdag 04-09-2021 laten weten op welke  dag en met hoeveel personen,  
u hoopt te komen? U kunt dit doorgeven via de mail van De Visser Machines: info@dvhm.nl  

 
Bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen in de afgelopen 25 jaar! 
We hopen dit in de toekomst voort te mogen zetten, dit alles D.V. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Adrian van Beek   Adrie de Visser 

 

 


