Geachte klant,

Een nieuw jaar, een nieuw begin... Langs deze weg willen wij u laten weten dat Garage Jack
Bakker met ingang van 4 januari 2018 wordt overgenomen door J&S Autoservice.
Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in zijn garagebedrijf, gaat Jack genieten van zijn
welverdiende pensioen. Uiteraard zullen wij het bedrijf gaan missen en met name de contacten met u als trouwe klant!
Wij willen u via deze brief dan ook graag bedanken voor uw loyaliteit en het in ons gestelde
vertrouwen. Sommigen van u zijn al 40 jaar klant bij garage Jack Bakker, dat zien wij als een
groot compliment!
Wij zijn blij u te kunnen melden dat J&S Autoservice onze garage over zal nemen. Wij stellen
u dan ook graag voor aan de families Jonk & Snip. Zij zullen ons bedrijf samen met hun medewerkers voortzetten en zullen er alles aan doen om u als vaste klant te mogen behouden.
Wij vertrouwen garage Jack Bakker met een gerust hart aan hen toe en wensen hen heel
veel succes voor de toekomst!
Jack zelf is voorlopig nog niet helemaal uit beeld. In de eerste maanden van het nieuwe jaar
zal hij nog regelmatig in de garage aanwezig zijn om de overgang zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Ook zal hij waar nodig nog hand- en spandiensten verrichten.
In verband met de bedrijfsovername is onze garage gesloten van 23 december 2017 tot en
met 7 januari 2018. Vanaf 8 januari a.s. staat het team van J&S Autoservice voor u klaar!
Met het Avia tankstation veranderd er niets en deze blijft ook tijdens bovengenoemde periode gewoon geopend.
Wij danken u nogmaals voor het in ons gestelde vertrouwen en alle mooie herinneringen.
Wij wensen u alle goeds, voor nu en in de toekomst!

Met vriendelijke groet,
Jack en Petra

Garage Jack Bakker
Pettemerweg 27
1754 KJ Burgerbrug

0226-381772
Info@garagejackbakker.nl

