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Boven-Leeuwen, 24 november 2020
Betreft: Overname van De Ruiter BV door C. Jansen Grondverzet BV
Beste relatie,
Wij willen u graag laten weten dat onlangs C. Jansen Grondverzet BV uit Wijchen, Aannemings-, Sloop-, en Containerverhuurbedrijf De Ruiter BV, heeft overgenomen. Met deze overname blijft de milieustraat en containerverhuur, samen
met de sloopwerken en andere diensten in Boven-Leeuwen actief. Dit zal zelfs worden uitgebreid. Mijn beide zoons
blijven hier ook werkzaam, net als de andere collega’s.
Twee locaties
Voor u als klant blijft alles gelijk. U kunt kiezen voor de locatie welke u het beste uitkomt. Menno Daanen zal in Boven-Leeuwen een nieuw aanspreekpunt worden vanuit C. Jansen Grondverzet BV. De andere collega’s blijven zoals u gewend bent in Boven-Leeuwen voor u klaar staan. Ook kunt u op beide locaties terecht voor het aanleveren van bouw- en
sloopafval, puin, dak afval, groenafval etc. en het afhalen van bouw- en grondstoffen.
De stap om De Ruiter BV over te nemen is een logische vervolgstap voor Camiel Jansen. C Jansen Grondverzet BV is de
afgelopen jaren stap voor stap verder ontwikkeld. In 2000 startte hij met één kraan. Daar kwam in 2006 de vestiging aan
de Bijsterhuizenstraat bij met meer ruimte voor nieuwe machines. In 2015 verhuisde het bedrijf naar de Buijs Ballotstraat
10 in Wijchen waar 15 collega’s voor u klaar staan. En nu, in 2020, breidt het bedrijf uit naar Boven-Leeuwen. In zijn
verhaal herken ik mijn eigen start van De Ruiter BV bijna 50 jaar geleden. Wij hebben veel vertrouwen in Camiel Jansen
en hopen u binnenkort te mogen begroeten op een van deze vestigingen.
Met deze overname eind november naderen we ook het einde van dit jaar. Wij kijken uit naar volgend jaar en we willen
u namens de Ruiter BV en C. Jansen Grondverzet BV alvast een hele mooie kerstperiode toewensen. Daarbij wensen wij
u vooral veel gezondheid toe.
Namens team De Ruiter BV
Rien de Ruiter

