
 

 

 

Geachte Relatie, 

Middels dit schrijven wil ik u informeren omtrent de overdracht van alle mobiele contracten van 

BoerEL Telecom. 

Per 20 April 2016 heeft Telecom2Business B.V. alle contracten van BoerEL Telecom overgenomen. 

Wij verwachten hiermee een juiste keuze te hebben gemaakt om uw continuïteit te waarborgen en 

zonder problemen gebruik te blijven maken van uw mobiele telefonie. 

Even voorstellen: 

Telecom2Business is een full service telecom aanbieder die sterk vertegenwoordigd is in de vier 

noordelijke provincies: Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Wij zijn gevestigd in Emmen 

samen met ons zusterbedrijf IT Worxx.  Full Service met alles onder 1 Dak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt bij ons terecht voor: 

 Telefonie advies 

 Vaste en Mobiele telefonie 

 Voip Telefonie 

 Internet verbindingen 

 Hard- & Software aanschaf + accessoires 

 Datacenter & Hosting 

 IT Systeembeheer 

 Help & Supportdesk 

 Online backup 



 

Met ingang van heden kunt u dus terecht bij onze verkoop- en supportafdeling van 

Telecom2Business en IT Worxx. Wij zullen uw continuïteit garanderen! 

 

U kunt daarbij de onderstaande contactgegevens hanteren: 

 

Telecom2Business (Telefonie):    IT Worxx (IT) 

Waanderweg 190     Waanderweg 190 

7812 HZ Emmen     7812 HZ Emmen 

T: 0591-673078      T: 0591-631058 

E: support@telecom2business.nl   E: support@itworxx.nl 

 

 

 

Uiteraard willen wij graag nader met u en uw organisatie kennis maken. In de loop van de komende 

weken zullen wij daarom, geheel vrijblijvend, een afspraak met u maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald de Veen 

Algemeen Directeur 

 

 

persoonlijke noot Wilco Elbrink: 

“Het doet mij genoegen u te kunnen mededelen, dat ik in Telecom2Business een waardige opvolger 

van BoerEL Telecom  heb gevonden. 

In de afgelopen jaren heb ik Telecom2Business leren kennen als een professioneel, klantvriendelijk en 

vooral nuchter bedrijf dat zijn beweringen waarmaakt en zijn afspraken nakomt. 

Ik ben er daarom van overtuigd dat uw telefoniezaken hiermee in goede handen zijn. 

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de goede en fijne contacten 

van de afgelopen jaren.” 
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