Wij gaan samen

Eenvoudig
bestellen

Snel
geleverd

Beter
bereikbaar

Feel the expertise

Wij gaan samen!

Webshop

Telefoon

Per 1 januari 2019 gaan TCW Groep en Facility Trade Group voortaan verder samen als

Vanaf 29 december 2018 kunt u bestellen in de webshop van
Facility Trade Group: webshop.facilitytradegroup.nl.

2019 bereikbaar via een nieuw telefoonnummer. Tot die tijd zijn we bereikbaar via ons

één organisatie onder de naam van Facility Trade Group. Hiermee wordt Facility Trade
Group een specialistische totaal aanbieder van:
- Non-Food Horeca Producten

Inlogcode

- Hygiënische Voorzieningen

Om te kunnen bestellen in de webshop van Facility Trade Group, ontvangt u van ons

- Reinigingssystemen & Machines.

een e-mail waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Door regelgeving

Onderstaand treft u belangrijke praktische informatie:

omtrent uw privacy zijn wij niet in staat om uw wachtwoord mee te nemen. Heeft u

In verband met de verhuizing van Utrecht naar Abcoude zijn wij vanaf medio februari
huidige telefoonnummer. U ontvangt van ons nog een bericht met de de�initieve
ingangsdatum.

Huidig telefoonnummer

+31 (0) 30 - 687 62 05

Vanaf medio februari 2019

+31 (0) 88 - 505 46 66

op of mail ons. Wij helpen u graag!

Huidig e-mailadres

info@tcwgroep.nl

Artikelnummers

Vanaf medio februari 2019

info@ftgroup.nl

onverhoopt op 29 december 2018 nog geen e-mail ontvangen? Dan is uw actuele
e-mailadres niet bij ons bekend. Neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons

Wat gaat er veranderen en wat niet?
Naam
Vanaf 1 januari 2019 gaat TCW samen verder onder de naam Facility Trade Group. De
merknaam TCW gaat u wel terug zien in een nieuw jasje als ‘subbrand’ in de huisstijl van
Facility Trade Group.

Geen wijziging contactpersoon
Uw huidige Accountmanager blijft uw contactpersoon en zal vanaf 1 januari 2019
bereikbaar blijven via zijn of haar huidige mobiele telefoonnummer. Het persoonlijke
e-mailadres van uw Accountmanager zal wel veranderen en daarover wordt u
persoonlijk op de hoogte gesteld.

Geen wijzigingen bezorging

Er zijn artikelen die een nieuw artikelnummer krijgen. Voor het gemak blijven de oude
artikelnummers wel bewaard. Hierdoor kunt u voorlopig op de oude artikelnummers in
de nieuwe webshop blijven zoeken.

Favorietenlijsten
We behouden uw favorietenlijst. Alle artikelen die u momenteel in uw favorietenlijst
heeft geselecteerd kunt u ook in de webshop van Facility Trade Group terugvinden.

Hulp bij bestellen

Vestigingen
Facility Trade Group

Abcoude
Zoetermeer

Almelo
Apeldoorn

Abcoude (per februari 2019)

Wanneer u het makkelijk vindt dat wij u helpen bij uw online bestelling, neemt u dan
alstublieft telefonisch contact met ons op of mail ons. Wij helpen u graag!

In de bezorging van uw producten vinden geen wijzigingen plaats. Wij leveren uw
bestellingen bij u af op de vertrouwde manier: via een eigen distributie netwerk met
eigen vaste service-chauﬀeurs.

Verhuizing van Utrecht naar Abcoude
Onze locatie in Utrecht verhuist medio februari 2019 naar:
Hollandse Kade 5
1391 JD Abcoude

Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op of mail ons. Wij
helpen u graag!
Hartelijke groet, Marcel de Wolf en team

Non-food horeca
producten

Reinigingssystemen
en -machines

Hygiënische
voorzieningen

