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          Breda, 4 januari 2021

Beste relatie,

Wij zijn verheugd u te kunnen aankondigen dat BlooMEDical Benelux BV nu deel uitmaakt van de  

Arseus Medical Group, een toonaangevende distributeur van apparatuur en verbruiksgoederen,  

alsook leverancier van diensten aan de medische sector (ziekenhuizen, artsen-specialisten, rusthuizen).

BlooMEDical Benelux BV is al jaren uw vaste partner voor diverse hoogwaardige medische producten en apparatuur 

binnen de medisch en esthetische wereld. De producten van Mentor J&J (mamaprotheses) en Alma Lasers  

(medische en esthetische laserapparatuur) zijn toonaangevend op de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markten. 

Deze samenwerking past in de strategie van zowel BlooMEDical Benelux BV als van Arseus Medical om u als klant  

een nog ruimer pakket van zowel medische investeringsgoederen als verbruiksproducten aan te kunnen bieden,  

een en ander gepaard gaand met de professionele service die u al van ons gewend bent.

BlooMEDical Benelux BV zal als volledig zelfstandige entiteit binnen de Arseus Medical Group verder gaan,  

met dien verstande dat de heer Fernon Wibier de positie, taken en verantwoordelijkheden als Algemeen Directeur  

van de heer Robert Koning over heeft genomen. 

De heer Koning zal nog een tweetal jaren als consultant/adviseur aan BlooMEDical Benelux BV verbonden blijven.

In de komende weken zullen onze medewerkers u, daar waar mogelijk en noodzakelijk, persoonlijk contacteren om  

de samenwerking tussen beide bedrijven verder met u te bespreken. Wij gaan er op dit moment echter vanuit dat er 

voor u als relatie verder geen veranderingen doorgevoerd zullen worden.

Wij verwachten dat u geen hinder zult ondervinden van deze integratie en vertrouwen erop dat de ontwikkelingen  

enkel positieve veranderingen met zich mee zullen brengen.

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer Fernon Wibier,  

Algemeen Directeur van BlooMEDical Benelux BV, an Arseus Medical Company.

Met vriendelijke groeten,

Fernon Wibier        Robert Koning  

Algemeen Directeur       Consultant


