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VERHUISBERICHT 
 

Beste zeer gewaardeerde klanten, leveranciers en partners, 

 

Met groot genoegen en trots informeren wij u dat wij ons gewaardeerd bedrijf op vrijdag 23 

september 2016 zal verhuizen naar een groter gemoderniseerd pand. Deze “State of the Art” 

huisvesting zal ons voorzien van een grotere magazijn- en kantoorruimte en beschikt over de 

allernieuwste koeling-, kantoor- en opslagtechnologie die veel voordelen voor onze klanten zal 

brengen in de toekomst.  

 

Wij zullen wel op hetzelfde industrieterrein blijven, alleen verhuizen wij van Unit 3 naar Unit 2. 

 

Vanaf die datum zijn onze adresgegevens: 

Harding Marine Services (Rotterdam) B.V. 

Achterzeedijk 57, Unit 2  

2992 SB Barendrecht 

The Netherlands 

 

Alle telefoonnummers, faxnummer, e-mail adressen en bankgegevens etc. blijven ongewijzigd. 

 

In de morgen van 23 september zullen alle vaste telefoon- en faxlijnen voor een aantal uren 

buiten dienst zijn. Wij zullen tijdens deze periode wel bereikbaar blijven via e-mail en mobiele 

telefoonnummers zoals hieronder vermeld. 

In de middag van 23 september zullen onze computersystemen vanaf 15: 00 uur buiten dienst 

zijn. Wij zullen tijdens deze periode wel bereikbaar blijven via onze vaste telefoon-, fax- en 

mobiele nummers. Bij voorbaat willen wij onze excuses aanbieden voor alle ongemakken en willen 

u alsnog bedanken voor uw begrip. 

 

Tijdens bovengenoemde onderbreking blijven wij voor u bereikbaar via onze mobiele nummers: 

Sales/Purchasing Department: 
Frans Fakkers  : +31-6-23603535 

Leon Zwitser  : +31-6-23611655 

Stefanie Bukman : +31-6-23912387 

Alex Borovic  : +31-6-20879626 

Timme Chrispijn : +31-6-57936667 

 

Logistics Department: 

Rob Leentvaar : +31-6-23917549 

Robbert v/d Boogaart : +31-6-23603845 

 

HR/Accounting Department: 

Caroline Fakkers : +31-6-10241392 

Arno Bakker  : +31-6-83947918 

 

Met vriendelijke groet, 

Frans Fakkers 

Directeur 


