Lauret & Roose
is verhuisd!

Lauret & Roose Administratie en Belastingadvies is verhuisd
naar de Axelsestraat 96 in Terneuzen. Dennis Lauret en Eric
Roose zijn trots op het nieuwe pand. Daarin is de afgelopen
weken hard gewerkt om het helemaal up to date te maken.
“We zijn blij met iedereen die ons daarbij geholpen heeft.
We hebben een aantal goede vakmensen om ons heen verzameld, die hun werk goed en op tijd hebben afgeleverd.”
In het nieuwe pand hebben de vier vaste medewerksters werkruimte beneden. Daar zijn ook enkele spreekkamers. Dennis en
Eric hebben een kantoor op de bovenverdieping. “Ons kantoor is
toegankelijk, daar streven we naar. Klanten kunnen voor de deur
parkeren en makkelijk even binnenstappen met een vraag, bijvoorbeeld over een aangifte, teruggave of administratieve kwestie.”

Kantoorartikelen en meubilair
“Ons kantoor meubilair varieert van een eenvoudige kantoorstoel tot prachtige robuuste tafels van suar hout”, vertelt Elsbeth Sutterland van Ofﬁcemarkt aan de Haarmanweg in Terneuzen. Het assortiment van Ofﬁcemarkt
is veelomvattend en bestaat onder andere uit kantoorartikelen, kantoormeubelen en –kantoormachines. In hetzelfde pand is ook Hacktic gevestigd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in ICT producten en oplossingen voor
particulier en zakelijk gebruik. De jarenlange relatie met Lauret & Roose
Administratie en Belastingadvies is wederzijds. “We leveren onder andere
kantoorartikelen en hebben in het nieuwe pand het kantoormeubilair verzorgd. Op hun beurt verzorgen Lauret & Roose onze administratie al jarenlang naar volle tevredenheid. We feliciteren het team met nieuwe kantoor
en zetten onze prettige samenwerking graag op dezelfde manier voort.”
www.oﬃcemarkt.nl

Gefeliciteerd en succes met het nieuwe pand!

Rooseveltlaan 6e

4536 GZ Terneuzen

+31 (0)6 18247346
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Re-Ri
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4538 AR Terneuzen
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www.re-ri.nl
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Schelde press

Het team van Stoffeerderij Re-Ri wenst Lauret &
Roose alle succes toe in hun nieuwe pand.
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