Amersfoort: 11 januari 2019

Beste TFC klant,
Na 50 jaar arbeid wordt het voor mij toch eens tijd om te stoppen met werken. In mei word ik 69 jaar
en wil ik meer tijd gaan besteden aan mijn familie en vrienden. Heel veel van mijn klanten ken ik al
vele jaren waarvan sommige zelfs meer dan 35 jaar. Een belangrijk deel van mijn leven was ik
werkzaam in en rond het slagersvak en daar heb ik de meeste van u leren kennen. In het jaar 2000
ben ik TFC-Consultancy B.V. gestart en in 2001 TFC-Services B.V. Gerrit van der Veen was er in het
begin al bij als softwareontwikkelaar. Ook werkte ik in die periode nauw samen met
accountantskantoor van Kempen en Co uit Leusden. Zij zijn en blijven trouwe partners van TFCservices.
Per 11 januari gaan Gerrit en Remco van der Veen het stokje overnemen. Gerrit van der Veen wordt
de nieuwe bestuurder van TFC-Services B.V. De afgelopen 20 jaar heb ik nauw met Gerrit
samengewerkt en het is dus een logische stap dat zij TFC-Services verder gaan uitbouwen en voor de
toekomst gaan zorgen voor verjonging in het team. In 2019 gaan zij grote stappen zetten op het
gebied van het in de Cloud brengen van de software en het verder optimaliseren en uitbreiden van
de softwaremodulen.
Voor u gaat er weinig veranderen en blijft TFC-Services uw vertrouwde softwareleverancier met
bekende mensen. Wat er echter wel gaat veranderen zijn de telefoonnummers en adressen waarop
TFC-Services te bereiken is. Deze wijzigingen zijn:
-

Telefoonnummer kantoor wordt gewijzigd van 033-4624916 naar 0594-646797
Mobiel nummer (Peter Tieman) 06-51235588 komt te vervallen.
Mobiel nummer van Gerrit van der Veen blijft 06-10889635
Mobiel nummer van Remco van der Veen is 06-20605007
Het vestiging en correspondentie adres wordt TFC-Services B.V. Wendtsteinweg 9
9363 AK MARUM
Het bezoekadres blijft Speelkamp 22 3831 PE LEUSDEN
Het bankrekeningnummer en emailadres blijven gelijk

Deze gegevens kunt u ook vinden op de startpagina van TFC-Software onder het kopje “belangrijke
telefoonnummers” en natuurlijk op de website van TFC-Services B.V.
Mij rest alleen nog u te bedanken voor het jarenlang trouwe klant zijn en de fijne contacten die ik
met u deelde. Mede door u zijn wij uitgegroeid tot een betrouwbaar softwarebedrijf wat al 20 jaar in
deze turbulente markt opereert. Ik wens u en uw familie al het goeds en in goede gezondheid en
zakelijk een fantastische toekomst.
Met vriendelijke groet,
TFC-Services B.V.
Peter Tieman

