Nieuwsbrief Speakerkits januari 2018

Geachte relatie,
Op de eerste plaats de beste wensen voor 2018 met veel muzikale hoogtepunten.
Wij willen u in deze nieuwsbrief informeren over ingrijpende veranderingen voor speakerkits die in
het nieuwe jaar staan te gebeuren.
Het huidige huurcontract van onze winkel/demoruimte zal per eind maart van dit jaar niet worden
verlengd omdat de huidige huurder van het gebouwencomplex waar wij van onderhuren naar een
nieuwe locatie zal verhuizen en het huidige pand zal worden heringedeeld en verhuurd tegen de
huidige markt conforme huurprijzen.
Dat houdt in dat we onze winkel/demoruimte ook eind maart schoon moeten opleveren.
Wij zijn daar eind december 2017 door de verhuurder van het pand over geïnformeerd.
In de eerste plaats hebben wij gezocht naar een oplossing om Speakerkits op een betaalbare
nieuwe locatie onder te brengen doch zijn daar tot op zo korte termijn niet in geslaagd.
Bij de huidige marktprijzen van onroerend, en uitgaande van onze omzet is het niet mogelijk om
onze begroting kostendekkend te krijgen zodat we helaas genoodzaakt zijn de deuren van onze
winkel/demoruimte per 31 maart 2018 te moeten sluiten.
Wij betreuren dit zeer en met pijn in ons hart om u hierover te informeren.

Voor onze klanten zullen wij echter wel op het bestaande telefoonnummer 078-6149190 en per email info@speakerkits.nl ook na 31 maart bereikbaar blijven om service te verlenen en u met een
beperkt assortiment van dienst te kunnen zijn.
Speakerkits levert ook aan bedrijven, daarvoor is een winkel niet noodzakelijk, en deze activiteiten
lopen dan ook gewoon door.
Wij sluiten echter niet uit dat we in de toekomst er misschien alsnog in zullen slagen om een
geschikte huisvesting of invulling te vinden om de luidspreker zelfbouwmarkt te kunnen bedienen
en adviseren u dan ook om op de komende nieuwsbrieven attent te blijven volgen.
Verder staat er voor de komende weken een uitverkoop van onze demomodellen en producten uit
onze huidige voorraad geplant. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u daar verder over
informeren, ook zal de op de website www.speakerkits.nl de koopjeshoek gevuld worden met de
producten welke wij aan gaan bieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen.
Natuurlijk willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u ons de afgelopen 25 jaren heeft
gegeven en hopen dat wij u in de toekomst mogelijk nog op een nieuwe locatie te kunnen
ontvangen. In ieder geval zijn wij elke zaterdag tot 31 maart gewoon open op de huidige locatie
Kamerlingh Onnesweg 20 te Dordrecht.
Met vriendelijke groet,
André, Aad en Peter en Jeannette

