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Functiewijziging
Joost Bauwens
Hierbij informeren we u dat Joost Bauwens
per 1 april j. is teruggetreden uit de directie
van Westenburg Holding B.V. Joost kwam
ons bedrijf in 2001 als directeur versterken
en was vanaf 2006 tot 2014 algemeen
directeur. We zijn Joost zeer erkentelijk voor
alles wat hij in de afgelopen 16 jaar als
directeur en algemeen directeur voor
Westenburg heeft betekend.

Tegelijkertijd kunnen we u met veel plezier melden dat we zijn overeengekomen
dat Joost nog enkele jaren commercieel verantwoordelijk blijft voor een aantal
relaties van Westenburg. Daarnaast zullen onze collega's een beroep mogen
blijven doen op zijn kennis en jarenlange ervaring.
De directietaken van Joost zijn inmiddels verdeeld over de andere directieleden,
Richard van Dijck en Rutger Westenburg.
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Is uw reisverzekering nog naar wens?
Afgelopen dagen hebben we met zijn allen al heerlijk mogen genieten van een
paar mooie zomerse dagen in Nederland. Nu is het juiste moment om te gaan
kijken of uw reisverzekering nog voldoet aan uw wensen en of u het juiste pakket
heeft verzekerd voor de vakantie waar u bijna van kan gaan genieten. Het is wel
fijn om te weten of u ook goed verzekerd bent tijdens de welverdiende vakantie.
Wilt u informatie over onze reisverzekering ontvangen of wilt u advies over uw
lopende reisverzekering, neem dan contact op met ons.

Vernieuwde website Westenburg
Heeft u al een kijkje genomen op de vernieuwde website van Westenburg? Sinds 1
april is deze website actief. De website hebben we in een nieuw modern jasje
gestoken en we hebben ervoor gezorgd dat u gemakkelijk informatie kan vinden.
Heeft u nog geen tijd gehad om een kijkje te nemen op onze nieuwe website, klik
dan hier dan komt u meteen op onze website.

Westenburg actief op LinkedIn en Facebook
Wist u dat Westenburg actief is op LinkedIn en Facebook. Sinds een aantal weken
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wordt er geregeld informatieve content op geplaatst over onderwerpen die voor u
misschien interessant kunnen zijn. Neem gerust een kijkje op onze pagina's en ga
ons volgen.
LinkedIn pagina & Facebook pagina

VERDER PRATEN?
Wilt u meer weten over wat wij u kunnen bieden?
Graag praten we met u over de mogelijkheden
NEEM CONTACT OP >

Claudius Prinsenlaan 111, 4817 HC Breda
Dorpstraat 13, 4661 HL Halsteren

T +31 (0)76 - 529 02 90
W westenburg.nl

Wilt u geen email meer van ons ontvangen, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.

Uitschrijven
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