Keulenstraat 4L
7418 ET Deventer
Postbus 2132
7420 AC Deventer
T

0570 – 67 71 74

F

0570 – 60 53 40

E

info@scioconsult.nl

www.scioconsult.nl

Datum: 6 juni 2014

Ons kenmerk: 2014.035

Onderwerp: SCIO Consult, uw nieuwe adviseur!
adviseur

Brederode
Geachte relatie van Van Brederode,
U heeft mogelijk al een jarenlange relatie met Van Brederode BV. Dus u kent haar adviezen en opleidingen.
U weet dan dus ook dat Van Brederode een geschikte partner is om mee te werken. Dáár dachten wij net zo
over. Daarom ontvangt u deze brief.

SCIO Consult neemt alle aandelen Van Brederode BV over.
Al enige tijd zijn wij van SCIO
IO Consult in gesprek met Van Brederode BV.
BV SCIO Consult zal alle activiteiten
en contracten per 1 julii 2014 op het gebied van de advisering Wmo, GPK, WWB, Bijzondere
Bijzondere Bijstand,
Jeugdzorg en opleidingen van Van Brederode BV overnemen.

Wat betekent dit voor u?
Met de overname worden alle activiteiten vanuit Van Brederode BV naar u gecontinueerd. Voor u
betekent dit dat u de vertrouwde gezichten van Van Brederode blijft zien én mogelijk nieuwe gezichten van
SCIO Consult gaat zien. Samen zullen wij ons uiterste best doen om goed op uw vragen in te spelen. Wij
voorzien daarin geen problemen: we hebben immers de mensen met de juiste kennis in huis.

Kennismaken?
U bent nu weliswaar een klant van ons, maar… grote kans dat we elkaar nog niet kennen. Daarom stel ik
voor dat we op korte termijn kennismaken. We bespreken dan wat u van ons verwacht en wat we voor u
kunnen betekenen om de dienstverlening zo optimaal
optima mogelijk te continueren.. Wij nemen hiervoor
binnenkort graag contact met u op. Bent u zelf al nieuwsgierig kijk eens op www.scioconsult.nl of neem
contact me ons op. Ons telefoonnummer is 0570-677174.
0570
Op een goede samenwerking!
Met vriendelijke groet,

Ir. Bart van den Eijnde,
Directeur SCIO Consult

Drs. F. van Brederode
Directeur Van Brederode BV
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