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Digitale werkzaamheden bij Lecot-Biermans.
Lecot-Biermans is volop in beweging. Het houdt maar niet op!
In deze tijd, die gedomineerd wordt door Covid-19 perikelen en grote onrust in de grondstoffenmarkten zijn wij druk bezig
met een scala aan werkzaamheden, waardoor we u in de toekomst nog veel beter en breder van dienst kunnen zijn.
Naast de vergroting van onze vestigingen in Breda en Kapelle, de aankomende nieuwbouw van onze vestiging in
Werkendam en de verhuizing van onze vestiging in Lexmond naar Vianen, maken we ook een digitale ontwikkeling door.
We hebben een zeer goed geschoold en gemotiveerd team waarmee we de diverse en al maandenlang geleden in gang
gezette ontwikkelingen, goed aankunnen en daarnaast krijgen we volop steun van onze Belgische collega’s die hun ervaring
en kennis inzetten om onze processen verder te optimaliseren.
Uiteraard hebben we ook weer akties en kunnen we u mededelen dat wij het ondanks de unieke uitdagingen van deze tijd
bijzonder goed naar onze zin hebben. We wensen u dit ook toe!

Lecot-Biermans software update.

Lecot in België werkt met een (zelf ontwikkeld) IT systeem wat superieur is aan
het systeem wat Lecot-Biermans sinds 2015 gebruikt. Om die reden hebben we
besloten dat wij dit systeem ook gaan gebruiken. Na maanden van intensieve
voorbereiding gaat op vrijdag 26 november 2021 de knop resoluut om.
Daarom zijn al onze vestigingen op vrijdag 26 november 2021 éénmalig vanaf
14.30 uur gesloten. Vanaf dat tijdstip zullen we “een flink gedeelte” van het
weekend gaan benutten om alles om te zetten; zowel qua software als ook alle
hardware zal worden vervangen.
We zijn op die vrijdag uiteraard wel gewoon telefonisch bereikbaar voor vragen
en/of bestellingen. Echter we kunnen vanaf 14.30 uur geen transacties en/of
bezorgingen meer verwerken. Vanaf maandagochtend 29 november 2021 kunt u
bij ons, als vanouds, weer terecht.
In een latere nieuwsbrief zullen we u informeren over wat het nieuwe IT systeem
ons en u zal brengen. Onze excuses voor het eventuele ongemak!

Onder constructie.
Vanwege migratie werkzaamheden en om u in de toekomst nog beter van dienst
te kunnen zijn, is het binnenkort tijdelijk helaas niet mogelijk om artikelen via de
website te bestellen.
Echter u kunt uw bestelling altijd telefonisch doorgeven via 076 522 12 00.
Of stuur een mail naar verkoop@lecot-biermans.nl.

Meer informatie >>

>>

Brandblussers keuringsdag in Lexmond.
Wanneer zijn bij u de brandblussers voor het laatst gecontroleerd?
Lecot-Biermans Lexmond organiseert op dinsdag 7 december 2021 een
brandblussers keuringsdag.
Kijk voor meer informatie.

Meer informatie >>

>>

Mondkapjes weer op veel plaatsen verplicht.
Kijkend naar de ontwikkelingen van de nieuwste opleving van Covid-19 en
vooruitlopend op de maatregelen welke onze overheid afkondigt, hebben wij al
besloten dat ons personeel en de bezoekers van onze vestigingen weer verplicht
mondkapjes dienen te dragen.
Deze maatregel voelt ook voor ons als een vervelende stap achteruit, terwijl we
zo graag vooruit willen. We willen onze collega’s en ook vooral onze bezoekers
een veilige omgeving kunnen garanderen.
Alleen gezamelijk houden we controle over dit virus.
Heeft u nog mondkapjes nodig?
Wij hebben nog volop mondkapjes op voorraad.
Drie-laags Medicplus non-medical, 50 stuks normaal € 19,— nu voor € 7,95.

Lecot-Biermans naar Vianen.
Wij informeerden u al eerder over ons plan om een meer centraal gelegen
bedrijfslocatie voor onze vestiging in Lexmond te gaan zoeken. Welnu; met trots
kunnen we u vertellen dat wij het pand van de voormalige Ford dealer Crum in
Vianen hebben aangeworven. Niet alleen biedt de voormalige showroom in dit
pand ons een zee aan ruimte en licht om onze producten uitgebreid te kunnen
tonen, maar we hebben daarnaast ook nogeens ruim voldoende magazijnruimte
en mogelijkheid voor toekomstige nachtleveringen. Met een paar redelijk
eenvoudige bouwkundige aanpassingen kunnen we hier de groei van onze
vestiging weer voor jaren faciliteren.
Naar verwachting gaan we begin 2022 verhuizen; dat zal een flinke logistieke
operatie worden. Echter we gaan ervan uit dat onze klanten hier geen of zeer
weinig ongemak van zullen ondervinden.
Gezamelijk gaan we deze opening uitgebreid vieren. Wij informeren u hier zijner
tijd nader over.
Voor die tijd gaan we in ons pand in Lexmond eerst nog een flinke uitverkoop
organizeren. Hoe minder we in de winkel hebben, staan hoe minder wij te
verhuizen hebben. Doe hier vanaf vandaag uw voordeel mee en informeer aan de
balie welke akties er zijn.

Gewijzigde Duco prijzen.
Per 1 januari 2022 krijgen we te maken met een extra
prijsstijging bij Duco. Binnenkort wordt er een nieuwe
prijslijst verspreid.
Mocht u onze nieuwe prijslijst willen ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar: info@lecot-biermans.nl
o.v.v. Duco prijslijst.
Meer informatie >>

>>

Bekijk de folder >>

>>

Nieuwste acties!
Voor de maanden november en december 2021 staan er
weer nieuwe acties op de Lecot-Biermans website.
Kijk voor meer informatie.

Hoofdkantoor
Ettensebaan 15
4812 XA Breda
t: +31 (0)76 522 12 00
info@lecot-biermans.nl | www.lecot-biermans.nl

