
Parkmanagement

B.V.
Konin klijke PostNL B,V.

Ter attentie van de heer Arno van Bijnen,
commercieel directeur

Postbus 1 9.1 00
2500 CC Den Haag

Emmen, 24 mei 2016

Betreft: Wijziqino openin gstUden

Geachte heer van Bijnen,

Naar aanleiding van uw schrijven rl.d. 4 mei 20.|6 met referentie uT/BoNlB hierbij het
volgende.

lnleiding

De VPB heeft kennis genomen van uw schrijven om de openingstijden te verschuiven naar
9.00 uur wat voor de VpB en haar leden onacceptabel is.

Wie zijn wij?

De vPB is de! belangenbehartiger \/an het bedrijfsleven gevestigd op de bedrijventerreinen in
Emmen en vertegenwoordigt meer dan 300 bedrijven die samen goed zijn voor I 1.000 Fte
aan werkgelegen heid (www.vpb-ern men. nl)

Wat vragen wij?

Laat ik beginnen met de inhoud van de brief die suggereert dat deze actie
Office Centre is ingezet wat mijns inziens onjuist is;

r Koninklijke PostNL B.V. heeft de routes aangepast en komt daarmee uiterlijk pas om
8.30 uur aan in Emmen

o staples office centre heeft vervolgens geen andere keus dan om binnen een half uur
de post te sorteren met als resultaat dat de post om g.00 uur kan worden afgehaald

door Staples
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maken en uw dienstverlening af
niets op uw website dat bii u de

De VPB vraagt hierbij formeel om de wijziging ongedaan te
te sternmen op de wensen van uw klanten. U stelt niet voor
klant voorop staat.

De klant staat voorop

onze klanten ziin een belangriikedr[ifveerin alles watwe doen. of we nou innovatÍeve diensten
íntroduceren, een nieuw dígitaal platform bouwen of werken aan één klantervaring ín het hele bedrtjf.
we omarmen de kansen die marktontwikkelingen bieden, zoals versnelde groei in e-commerce en
technologische vooruitgang. En zorgen zo dat onze zakelijke klanten zich kunnen ontwíkkelen en
kunnen groeien, en we het aile kranten zo gemakkertjk mogertjk maken

Gaarne uw reactie.

Met vriendel

G. ldema


