Geachte Partner,

Graag willen wij u informeren over een wijziging binnen Michiels Office NV, uw lokale
leverancier voor uw document- en printoplossingen.

Michiels Office NV hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met U als klant en wij houden
u dan ook graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Wij willen u graag mededelen dat de huidige eigenaars, de heer en mevrouw Michiels van een
welverdiend pensioen gaan genieten.

In de zoektocht naar een goede overnamepartner stond voor de heer en mevrouw Michiels
centraal dat de service die u gewend bent verdergezet zou worden. Bij deze keuze was het
voor hen belangrijk dat de overnemers ervaren en professioneel zijn en oog voor de klant en
zijn medewerkers hebben.

Na 40 jaar met veel plezier en toewijding hun bedrijf te hebben gerund, zullen zij per 1 januari
2022 de fakkel overdragen aan de nieuwe eigenaars, het complementaire trio:
Wout Vandenhende, Philippe Dechamps en Peter Ooghe.
Wout is de afgelopen 9 jaar als medewerker van Michiels nauw betrokken bij het beleid van
Michiels NV. Als Branch Manager zorgt Wout vandaag dat de commerciële resultaten en
klantentevredenheid in goede banen worden geleid.
Philippe heeft een uitgebreide carrière in de financiële sector en een expertise als zelfstandige
ondernemer van een Leuvense KMO.
Peter brengt een enorme ervaring mee vanuit zijn succesvolle carrière bij Canon als
commercieel directeur.
Samen zullen zij als nieuwe eigenaars met uw vertrouwde team de firma Michiels verderzetten.

Sinds 27 december 2021 hebben Peter, Wout en Philippe de werkzaamheden van de huidige
zaakvoerders overgenomen.
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Deze bedrijfsovername brengt voor u als klant/leverancier continuïteit in de gekende
dienstverlening met zich mee. Michiels NV blijft het vertrouwde adres als Canon partner voor
uw Document, Print en Scan oplossingen en garandeert de service die u de afgelopen 40 jaar
van ons gewend bent. U houdt dus uw vaste contactpersoon en u kunt uw vragen blijven
stellen op uw vertrouwde adres.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen op een duurzame samenwerking met uw bedrijf.
Hoogachtend,
Michiels NV

Peter Ooghe - Wout Vandenhende - Philippe Dechamps
Nieuwe zaakvoerders van Michiels Office NV
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