
 

         Nijmegen, mei 2022  

 

Onderwerp: Belangrijke informatie betreffende de fusie van ALSO Nederland B.V. en ALSO International B.V.  

Geachte partner,  

Met deze brief willen wij u informeren over de juridische fusie van ALSO Nederland B.V. en ALSO International 

B.V. ALSO Nederland B.V. zal als bedrijfsentiteit worden opgeheven en ALSO International B.V. zal de 

ontvangende bedrijfsentiteit zijn. Vervolgens zullen wij na deze fusie de bedrijfsnaam van ALSO International 

B.V. aanpassen naar ALSO Nederland B.V.  

"Alles blijft beter" is het motto voor deze transformatie. Het doel is om meer en betere waarde te blijven 

leveren aan onze leveranciers en klanten.   

Resultaat van deze fusie is dat de huidige (contractuele) rechten en verplichtingen van ALSO International B.V. 

ongewijzigd blijven en de huidige (contractuele) rechten en verplichtingen van ALSO Nederland B.V. van 

rechtswege automatisch overgaan op ALSO International B.V. De fusie zal notarieel worden vastgelegd op 1 

juni 2022. Uw account en klantgegevens gaan automatisch over, hier is vanuit u geen handeling nodig. Klanten 

die zowel een account bij ALSO Nederland B.V. als bij ALSO International B.V. hebben zullen door ons 

persoonlijk worden benaderd.  

Hieronder lichten we toe wat dit voor u betekent inzake het plaatsen en uitleveren van uw orders en geven we 

u enkele suggesties hoe u de impact kunt minimaliseren.   

Wijzigingen levertijden 

• Vanaf maandag 30 mei 17:00 uur tot en met donderdag 2 juni 09.00 kunnen we geen hardware 

orders aannemen, verwerken of versturen.  

• Orders geplaatst op maandag 30 mei tot 12:00 worden geleverd op donderdag 2 juni. Orders 

geplaatst op 30 mei na 12:00 worden geleverd op 3 juni.  

• Vanaf 2 juni 09.00 zullen we weer orders aannemen en versturen voor levering 3 juni.  

• De ALSO Cloud Marketplace blijft online tijdens deze periode, deze zal geen downtime ervaren 

gedurende deze periode. 

Wij vragen u rekening te houden met deze wijzigingen in de levertijden en proactief te zijn met het tijdig 

plaatsen van uw orders.  

Openstaande orders  

Eventuele backorders en alle overige data zoals bijvoorbeeld ship-to-parties, vendor statussen, webshop 

accounts worden ook door ons overgezet. Maakt u gebruik van een EDI koppeling om orders te plaatsen? Dan 

ontvangt uw EDI contactpersoon van ons extra informatie.  

Aanpassing in uw administratie  

In de bijlage vindt u alle administratieve informatie die per 1 juni actief zal zijn. Wij verzoeken u deze 

informatie indien van toepassing in uw administratie aan te passen.   

Wij kijken er naar uit om onze samenwerking naar een hoger niveau te tillen en u nog beter van dienst te zijn. 

Als u vragen heeft aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij ALSO. Wij zullen u graag 

op alle mogelijke manieren ondersteunen.  

Marc Nijhof  

Chief Customer Officer    



 

ALSO Nederland B.V.     

HOOFDKANTOOR EN POSTADRES   

ALSO Nederland B.V.  

Inundatiedok 18   

3439 JJ Nieuwegein  

  

NIEUWE DETAILS VAN ALSO NEDERLAND B.V.   

Naam:      ALSO Nederland B.V.  

Kamer van Koophandel:     09085944   

BTW-nummer:       NL803543177B01  

  

EUR Account: 66.76.87.521   

Bank:          ING Bank NV   

Swift code:       INGBNL2A   

IBAN:          NL90INGB0667687521   

  

USD Account: 02.01.14.168   

Bank:          ING Bank NV   

Swift code:       INGBNL2A   

IBAN:          NL52INGB0020114168   

  

GBP Account: 20.31.22.14   

Bank:          ING Bank London (UK)   

Swift code:       INGBGB22XXX   

IBAN:          GB41INGB23885920312214   

  

ALSO ADRESSEN KANTOOR       

ALSO Nederland B.V.      ALSO Nederland B.V   

Wijchenseweg 10L    Inundatiedok 18   

6537 TL, Nijmegen       3439 JJ Nieuwegein   

  

  

ALSO ADRESSEN MAGAZIJN     

SUPPLIES & TONER    HARDWARE   

ALSO Nederland B.V.    ALSO Nederland B.V.  

Bijsterhuizen 2501    Inundatiedok 18  

6604 LM, Wijchen    3439 JJ, Nieuwegein  

  

TEL 

General        +31 (0)85-2226666  

Customer Service           +31 (0)85-2226750   

  

E-MAIL   

Voor algemene vragen:     info.nl@also.com 

Voor vragen rondom verkoopactiviteiten:   sales.nl@also.com  

Voor vragen rondom bestaande orders:   orders.nl@also.com  
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