
PARTNERSCHAP IS BIJ GUTEX 
MEER DAN EEN WOORD 

Lieve handelspartner en vrienden,

Zeker in deze tijden is het zo belangrijk, woorden ook door  daadkracht gevolgd worden - en echt partnerschap te 

ervaren. De aanspraak in elke situatie uwe betrouwbare partner te zijn, heeft onze handel sinds jaren al bewezen.

 › De productie bij GUTEX loopt verder door. We hebben al voor aanvang van de corona crisis alle maatre-

gelen getroffen, om de gezondheid van onze medewerkers optimaal te beschermen. Dit is sowieso een 

onderdeel van onze ondernemingsfilosofie. We hebben zo geen uitval van mensen door corona verbonden 

situaties, integendeel wij staan volledig ter uwer beschikking.

 › GUTEX is onverminderd leverbaar. U kunt daarop vertrouwen, dat u verder op de afgesproken termijnen en 

in hoogste kwaliteit toegeleverd wordt. Samen met onze logistieke partners willen we hard ons best doen om 

dat ook in de komende weken aan te houden. Voor het ogenblik hebben wij geen enkel  kern product dat niet 

op voorraad is.

 › De GUTEX medewerkers blijven voor u beschikbaar. Uw aanspreekpartner in het bedrijf of technische 

ondersteuning blijven ongehinderd ter uwe beschikking. Wij zijn operationeel  vanuit home-office of vanop 

het werk  om uw  aanvragen aan te nemen  en ze ook te beantwoorden.

 › GUTEX management blijft ter uwer beschikking. De leiding van ons familiebedrijf staat onverminderd ter 

beschikking van zijn handelspartners en wil U elk moment transparant en uitgebreid op de hoogte houden.

Persoonlijk hoop ik, dat wij in deze tijden gezond mogen blijven en de voor ons liggende taken verder behandelen 

kunnen. Als wij zo de komende weken samen tegemoet gaan, zullen wij gesterkt  deze crisis  te boven komen .  

Daar ben ikzelf, evenals de ganse onderneming van overtuigd.

Blijf gezond!

vriendelijke groet, 

 

Gudrun Siemens – Verkoopsleiding 

P.S.: heeft u vragen of bemerkingen in deze huidige omstandigheden,

 stuur uw mail naar wijzijnGUTEX@gutex-benelux.eu.


