Geachte relatie,
Graag willen wij u informeren over enkele recente ontwikkelingen binnen onze organisatie
en over veranderingen welke voor u van toepassing gaan zijn.
Meyer Automotive is al enkele jaren actief binnen de branche en levert inmiddels aan
verschillende bedrijven haar diensten zoals oplossingen voor ritregistratie, fleetmanagement
en camera- en alarmsystemen.
Daarnaast komt het steeds vaker voor dat voor onze producten en diensten mobiele
dataverbindingen worden toegepast in bedrijfswagens en vrachtwagens, campers en
caravans.
Deze laatste activiteit voeren wij al enige tijd samen met Datelco ICT Solutions uit.
Datelco ICT Solutions is een leverancier van netwerk oplossingen, mobiele dataoplossingen
en cloud services.
Deze samenwerking willen we graag verder ontwikkelen. Daarom gaan Meyer Automotive
en Datelco ICT Solutions samen verder als “Seguilo Mobile Solutions” .
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Wat betekend dit voor u?
Voor u bekend dit eigenlijk niet zo veel. Alle diensten die u nu van ons gebruikt zullen
gewoon worden geleverd door Seguilo volgens dezelfde voorwaarden. De facturatie zal
vanaf 1 Januari 2022 worden gedaan vanuit Seguilo B.V. waardoor dus ook het
rekeningnummer zal veranderen.
In het onderstaande overzicht staan alle nieuwe gegevens van Seguilo B.V. zodat u deze
alvast in uw systemen kunt opnemen.
Seguilo B.V.
Zuidhaven 9
4791CR ZEVENBERGEN
+31 (0) 85 - 732 59 29

Rekeningnummer: NL12RABO0340548797
KvK nummer: 83866175
BTW Nummer : NL863014926B01

Uw contactpersonen blijven het zelfde, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.
Wel zullen onze e-mail adressen gaan veranderen.
Voor technische vragen
Voor administratieve vragen
Voor verkoop gerelateerde vragen

support@seguilo.nl
administratie@seguilo.nl
sales@seguilo.nl

Alle overige e-mail adressen die u mogelijk in uw adressenbestand heeft staan <naam>@meyerautomotive.nl zullen
worden aangepast naar <naam>@seguilo.nl

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking in de toekomst en hopen u middels deze brief
voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u nog vragen heeft vernemen wij het natuurlijk graag.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Laurens Meyer en Bas Frishert
Seguilo Mobile Solutions
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