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Beste relatie,

Sinds 1 januari 2018 maken we onze afsluitboomkasten vanuit een nieuw bedrijf: Rusthoven Verkeerstechniek BV. Een verandering 

waarmee we ons toespitsen op professionele bouw en levering van afsluitboomkasten voor de Nederlandse en Internationale 

markt. In deze brief geven we alvast wat informatie, maar met eigen ogen komen kijken is natuurlijk veel leuker. Daarom ook een 

uitnodiging voor onze opening op 8 maart 2018, die door dhr B.C. Hoekstra, burgemeester van Gemeente Leek, verricht zal 

worden. We hopen u dan te zien!  

De vraag naar afsluitboomkasten neemt gestaag toe, net als het aantal leveringen. Met de afsplitsing van 

Rusthoven Verkeerstechniek BV kunnen we daarop beter inspelen. Meer leveringen, standaardisatie en professionele productie. In 

het nieuwe bedrijf kunnen we al onze aandacht richten op onze producten en ze klaarstomen voor de toekomst.

U bent van harte welkom om de productielocatie te bezichtigen, 
onder het genot van een hapje en een drankje. Uiteraard geven we 
graag een  presentatie van onze producten en diensten.

NIEUWE LOCATIE & CONTACTGEGEVENS

We werken vanuit een prachtige nieuwe locatie in Leek. 
Hier focussen we ons op een snelle en efficiënte assemblage van 

onze standaard producten. 

De nieuwe website is binnenkort klaar: 

www.rusthovenverkeerstechniek.com 

Neem voor alle commerciële vragen contact op met 
Martin Nanninga, 06 832 442 42 of 

sales@rusthovenverkeerstechniek.com 

Met vragen over de uitvoering, planning en technische zaken 
kunt u terecht bij Oene Boer, 06 421 542 19 
of o.boer@rusthovenverkeerstechniek.com

LOPENDE ORDERS & OFFERTES

Op een ander telefoonnummer of e-mailadres na, 
verandert voor klanten nagenoeg niets. Lopende orders 
bij Machinefabriek Rusthoven worden nog gewoon 

afgehandeld, tot en met de facturatie. 

Voor nieuwe offertes en opdrachten kunt u voortaan 
terecht bij Rusthoven Verkeerstechniek BV. Als u al 
een offerte heeft ontvangen, wordt die naadloos door 

Verkeerstechniek overgenomen. 

Als kersvers team van Rusthoven Verkeerstechniek kijken 

wij uit naar een prettige voortzetting van onze relatie. 

Hopelijk tot 8 maart!

J.R. Hoving

Rusthoven Verkeerstechniek BV

Rusthoven Verkeerstechniek BV  
Industriepark 21  
9351 PA  Leek

Waar / Wanneer?

Tel: 0594 231 000
Info@rusthovenverkeerstechniek.com

Uitnodiging opening Rusthoven Verkeerstechniek BV

Meld u aan via: www.rusthovenverkeerstechniek.com/opening


