Naamswijziging Elcee Sanitair B.V.
naar Intra Benelux B.V.
Geachte klant,
Vanaf 1 januari 2019 gaat Elcee Sanitair B.V. verder onder een nieuwe naam: Intra Benelux B.V.

Reden naamswijziging

Zoals u weet is Elcee Sanitair B.V. sinds 1 oktober 2016 onderdeel van de Intra Group uit Scandinavië. Na de 1e markintroductie, de
integratie van het portfolio en de operationele organisaties is dit voor ons de logische vervolgstap. Op deze manier willen we de Intra
Group verder versterken en uitbouwen in de nationale en internationale markt.

Intra

De Intra Group is marktleider in Scandinavië op het gebied van het produceren en leveren van rvs sanitair, accessoires, spoelbakken
en kitchenettes. De visie van Intra is om de meest innovatieve leverancier te zijn van kwalitatief hoogwaardige rvs producten voor
keukens en openbare sanitaire ruimtes.

De gevolgen voor u als belanghebbende?

De belangrijkste gevolgen van de naamswijziging voor u zijn:
•
•
•

De domeinnaam van onze website wordt www.intra-benelux.nl
(huidige deeplinks blijven ook werken)
Onze emailadressen veranderen naar @intra-teka.com
Wijziging tenaamstelling bankrekening

De wijziging betreft dus uitsluitend een naamswijziging. Al het andere (juridische entiteit, eigendom, directie, medewerkers,
activiteiten, contracten, verplichtingen, adresgegevens) blijft ongewijzigd.

Overzicht nieuwe gegevens

Op de volgende pagina vind u een overzicht van de bedrijfsgegevens per 01-01-2019.
Verdere informatie voor de diverse belanghebbenden volgt. Wanneer u in de tussentijd vragen heeft kunt u contact opnemen met
Nick van Brussel (nvanbrussel@intra-teka.com) of via het algemene nummer: +31 168 745 540.
Kind regards,

Nick van Brussel
Manager Intra Benelux B.V.

Bedrijfsgegevens Intra Benelux B.V.
per 01-01-2019

Adresgegevens
Bedrijfsnaam			
Intra Benelux B.V.
Straat + huisnummer		
Korhoenweg 19
Postcode			4791 RM
Plaats				Klundert
KvK nummer			67066720
BTW nummer			NL856816097B01

Bankgegevens
Bank				BNP Paribas
Ten name van			
Intra Benelux B.V.
Rekeningnummer		22.77.04.681
IBAN				NL41BNPA0227704681
BIC/SWIFT			BNPANL2A

Overige contactgegevens
Email algemeen			info.nl@intra-teka.com
Email orders			sales.nl@intra-teka.com
Email facturen			
invoice.nl@intra-teka.com
Website				www.intra-benelux.nl
Telefoonnummer			
+31 (0) 168 74 55 40

Intra Benelux B.V. - Korhoenweg 19 - 4791 RM - Klundert - +31 168 745 540 - www.intra-benelux.nl

