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: : J. de Vries
: 23 oktober 2018
: Overname installaties SIS alarm

Geachte relatie,

Wij willen u namens Nieuwerth elektronica mededelen dat vanwege gezondheidsredenen de heer Nieuwerth niet meer
in staat is om de dienstverlening te bieden die u van hem gewend bent. Na ruim 10 jaar zal hij per 1 januari 2019 SIS
Alarm overdragen aan NeBo Totaal B.V.
Het afgelopen jaar is NeBo Totaal B.V. al nauw betrokken geweest bij SIS Alarm waaruit op een natuurlijke wijze een
prettige samenwerking is ontstaan. Deze wijziging brengt voor u als klant uiteraard merkbare veranderingen met zich
mee. Hoewel NeBo totaal B.V. uw eerste aanspreekpunt is, blijft de heer Nieuwerth nauw betrokken bij de activiteiten
en zal bijdragen aan een vlekkeloze overgang. Vanaf heden kunt u voor al uw beveiligingszaken en elektrotechnische
installaties terecht bij NeBo Totaal B.V. uit Rhoon. Bovendien zorgt de overname ervoor dat nieuwe ontwikkelingen
zoals video-netwerkmonitoring en remote service verder uitgebreid kunnen worden.
Indien u gebruik maakt van de meldkamerdiensten van Alert/ViewControl zal voor u de facturatie gaan wijzigen. Met
ingang van 1 januari 2019 factureert Alert Group de jaarlijkse abonnementskosten voor de meldkameraansluiting in
eigen beheer.
Indien u bezwaar heeft tegen het delen van uw (persoonlijke) gegevens door Nieuwerth elektronica aan NeBo Totaal
B.V. kunt u dat tot uiterlijk 1 december 2018 kenbaar maken bij Nieuwerth elektronica. Mocht u naar aanleiding van dit
schrijven nog vragen hebben dan zullen wij deze uiteraard voor u proberen te beantwoorden.
U kunt ons bereiken op werkdagen 08:00-16:30 uur op 0180-431166 of per email: service@nebototaal.nl
De heer Nieuwerth heeft te kennen gegeven vertrouwen te hebben in deze overdracht en is van mening dat “zijn
klanten” bij NeBo Totaal B.V. in goede handen zijn.
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