hollands
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schap

synwood tr appen en
ja n s s e n va n d e n b e r g
s l a a n d e h a nd en ineen

op een plezierige , voortga ande samenwerking!
Beste relatie,

Janssen van den Berg is gespecialiseerd in exclusief
maatwerk en daarom verwachten wij met deze overna-

Wij hechten veel waarde aan het persoonlijke contact

me onze dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast is

met onze klanten en wij brengen u daarom graag op

met deze overname het werkgebied van Synwood Trap-

de hoogte van onze nieuwste ontwikkeling. 26 februari

pen aanzienlijk vergroot.

2020 was het moment daar: de overname van Janssen
van den Berg Trappen door Synwood Trappen werd met

Deze overname, die met terugwerkende kracht per 1

champagne beklonken. Janssen van den Berg Trappen,

januari ingaat, brengt voor u geen merkbare verande-

opgericht in 2000, heeft een zeer goede naam in ex-

ringen met zich mee. Ook blijven oud-eigenaren Henk

clusieve maatwerktrappen opgebouwd. Voornamelijk

Janssen en Klaas van den Berg werkzaam binnen Jans-

door mond-tot-mondreclame is de naam Janssen van

sen van den Berg. Wij blijven het vertrouwde adres voor

den Berg Trappen zowel in Rijssen als ver daarbuiten

al uw trappen en garanderen de service die u de afgelo-

een begrip geworden.

pen jaren van ons gewend bent. Wij kijken uit naar een
plezierige, voortgaande samenwerking!

Synwood Trappen biedt een groot scala aan mogelijkheden voor houten trappen (zowel klantspecifiek als seriematig) die met zorg en vakmanschap in eigen fabriek

Met hartelijke groet,

worden gemaakt. Met een fabriek in Marum waar circa
12 werknemers werkzaam zijn, opereren wij voorname-

Henk Janssen, Klaas van den Berg,

lijk in het noorden van Nederland en Amsterdam e.o..

Johan Haase, Gertjan Haase
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synwoodtrappen.nl
trappenrijssen.nl

