PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK
Aan leden en relaties van
MKB Branchevereniging SIEV

Datum
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp

: 19 december 2017
:
:
: Openingstijden feestdagen, verhuisbericht

Beste SIEV-leden en -relaties,
Aankondiging verhuizing
Hierbij bericht ik u over het volgende. Per afgelopen januari vond er een professionaliseringsslag plaats
bij SIEV en werd OBSD B.V. ingeschakeld om het bestuursbureau voor SIEV te gaan voeren. Daarbij
werd het vestigingsadres van SIEV gewijzigd naar het vestigingsadres van OBSD, namelijk Jupiterstraat
51 te Hoofddorp. Helaas werd OBSD B.V. halverwege dit jaar geconfronteerd met de boodschap dat de
gemeente Haarlemmermeer het bedrijventerrein zou gaan herontwikkelen en zou gaan inrichten voor
wonen, recreëren, werken. Dit heeft voor OBSD de consequentie dat er verhuisd moet gaan worden.
Het is OBSD gelukt een mooie nieuwe locatie te vinden, welke nog steeds goed bereikbaar zal zijn met
auto en OV.
Vanaf 1 januari 2018 zal de OBSD gevestigd zijn in:

“The Red Office”, Wegalaan 36, 2132 JC Hoofddorp
(postbusgegevens, e-mailadressen en telefoonnummer blijven ongewijzigd)

Openingstijden feestdagen
Tussen Kerst en Nieuwjaar zal er verhuisd gaan worden. Om die
reden zal OBSD, en dus ook het SIEV-bestuursbureau, in die
periode (vanaf vrijdagmiddag 22 december, 12.30 uur) gesloten
zijn. Als er dringende zaken zijn op 27, 28 of 29 december, dan
kunt u (onder werktijden) eventueel telefonisch contact opnemen
met Maurice Rutgrink, voorzitter SIEV, op: 06-22390715.
Wij kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin wij onze dienstverlening aan SIEV zullen voortzetten.

OBSD B.V.
Jupiterstraat 51, 2132 HC Hoofddorp
Postbus 285, 2150 AG Nieuw-Vennep

T: +31 (0)85 2 10 11 12
E: info@OBSD.nl
W: www.OBSD.nl

Bank: NL23KNAB0255493029
KvK: 66780322
BTW: NL856694745.B01

OBSD wenst u en uw
naasten hele fijne
kerstdagen
en een
goed, gezond en
succesvol 2018.

Vanaf januari nodigen wij u graag uit een kijkje te komen nemen in het nieuwe kantoor.
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Met vriendelijke groet,
namens het SIEV-bestuursbureau,

Mirjam Odekerken
OBSD B.V.

