4 augustus 2018
Beste klanten van Drogisterij Van Harteveld,
Het goede nieuws is dat ik misschien een doorstart kan maken, in september 2018. Het
slechte nieuws is dat als de doorstart lukt, dat dat op een andere plek in de wijk zal zijn.
Eerder dit jaar ben ik schriDelijk met de eigenaar van het pand - dat ik huur overeengekomen dat ik dit pand uiterlijk 15 augustus leeg zal opleveren. De inhoud van deze
overeenkomst heb ik niet gedeeld met dhr. Van Dongen.
Vorige week heeD dhr. Van Dongen een gesprek gevoerd met de eigenaar. De eigenaar heeD
gezegd dat hij niet zag dat een doorstart van mijn bedrijf op de Zeemanlaan 22 zou leiden tot
een ﬂorerende drogisterij. Hij gaf in dat gesprek aan dat hij vast wilde houden aan de
overeenkomst die hij met mij heeD afgesloten. Tussenkomst van de speciale accountmanager
voor ondernemingen die bij de gemeente Leiden in dienst is, heeD hem niet op andere
gedachten kunnen brengen.
Alles bij elkaar betekent dit dat de sympathieke acNe om mijn zaak open te houden niet
meteen tot het gewenste resultaat zal leiden. Drogisterij Van Harteveld zal op het adres
Zeemanlaan 22 vanaf 7 augustus 2018 gesloten zijn.
Nu informaNe over het goede nieuws. Ik ben in onderhandeling over een nieuwe locaNe, ook
in deze wijk. Of dat lukt, hoort u half september. Ik wil graag een doorstart maken, met een
kleinere winkel en minder vaste lasten. In de Njd dat er geen winkel is kunnen al mijn klanten
bestellingen blijven doen, via
- e-mail info@drogisterijvanharteveld.nl of
- het bekende telefoonnummer 071 5123577
Bestellingen kunnen na 7 augustus en in september nog niet worden afgehaald bij de winkel.
Want die is er niet meer. Bestellingen worden de komende Njd bij u thuis afgeleverd. Bij het
bestellen maak ik daarover afspraken met u.
Dan een bericht over uw giDen. Tijdens de afscheidsborrel op 27 juli waren veel klanten
aanwezig. Ik heb verteld over mijn plannen om een doorstart te maken. Om allerlei zaken
van de doorstart goed te regelen, is er geld nodig. De klanten die bij de borrel aanwezig
waren vonden dat de giDen bij mij mochten blijven om gemakkelijker die doorstart te maken.
De klanten vonden het een goed idee als ik samen met de heer Van Dongen ga kijken hoe
een doorstart het beste kan.
Als u vindt dat uw giD niet gegeven is voor een doorstart, zal ik uw giD terug betalen. Laat mij
dat weten op info@drogisterijvanharteveld.nl of op 071 5123577, als u een contant bedrag
betaald heeD in de winkel.
Ik bedank jullie allemaal voor de geweldige steun die ik de afgelopen weken van jullie gehad
heb. Dat heeD mij overeind gehouden.
Dorien van Tienderen, Drogisterij Van Harteveld

