
<<Aanhef>>,

Wellicht heeft u het al voorbij zien komen, maar we willen deze brief gebruiken om u officieel op de hoogte 
te stellen: NKL Contactlenzen wordt vanaf 1 januari 2020 Menicon. NKL is sinds 2006 onderdeel van het 
Japanse bedrijf Menicon. Na een aantal jaren ‘NKL, part of the Menicon Group’ te zijn geweest, is nu de 
tijd gekomen om daadwerkelijk onze naam aan te passen.

De naamswijziging biedt een aantal belangrijke voordelen. Het helpt bij het verkrijgen van support voor 
verdere ontwikkeling van ons bedrijf. NKL is altijd een expertisecentrum voor maatwerk geweest en deze 
positie willen we de komende jaren als Menicon nog verder uitbreiden. We blijven voor u werken aan nieu-
we ontwikkelingen op het gebied van lenzen. Maar ook op het gebied van disposables kunnen we onder 
de naam Menicon mooie stappen blijven maken.

We kunnen ons voorstellen dat het voor u even wennen is. Maar behalve een andere naam en ander logo, 
verandert er niet veel. Onze dienstverlening en onze producten blijven zoals u van ons gewend bent. Ook 
de u vertrouwde gezichten veranderen niet. We blijven staan voor onze persoonlijke aanpak in klantcon-
tact, de kwaliteit van onze producten en onze service. 

Uiteraard blijft ook ons adres en telefoonnummer gelijk, maar ook onze KVK-, BTW- en rekeningnummers 
blijven hetzelfde. Alleen zijn deze straks gekoppeld aan Menicon. 
Onze e-mailadressen wijzigen uiteraard wel, maar u hoeft enkel het laatste deel van het e-mailadres te 
wijzigen: @nkl.nl verandert naar @menicon.nl. En gebruikt u toch nog per ongeluk onze NKL e-mailadres-
sen? Geen zorgen, deze komen ook gewoon  nog bij ons binnen.

Heeft u nog vragen over onze naamswijziging, neemt u dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

 

Peter Nijhuis   Bart van der Linden
Commercieel directeur   Technisch directeur
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