
 

Samengaan Horos Service BV en Horos Klimaattechniek BV 

In 1952 is de Technische Handelsonderneming Horos NV opgericht en werd al snel een begrip in 

Nederland als kwalitatief leverancier van luchtbehandelingskasten. Later kwamen daar andere 

producten bij zoals koelmachines, bevochtiging, ontvochtiging, inductie, stoom en warmtepomp.  

Op 1-1-1998 werd de onderneming opgesplitst in twee separate ondernemingen: Horos 

Klimaattechniek BV (de handelsonderneming) en Horos Service BV (de service onderneming). In de 

loop van de tijd heeft uw feedback en die van onze medewerkers tot het inzicht geleid dat het 

samenvoegen van beide ondernemingen meer duidelijkheid, voordelen en efficiëntie met zich 

meebrengt. Nu precies 21 jaar later, op 1-1-2019, zullen beide ondernemingen daarom weer samen 

verder gaan onder de naam Horos Klimaattechniek BV.  

Wat verandert er voor U? 

Uw aanspreekpartners blijven ongewijzigd, en in plaats van met 2 ondernemingen doet u met 1 

onderneming zaken. Alle rechten en verplichtingen van Horos Service BV (in de vorm van contracten 

en afgesproken dienstverlening), gaan door de samenvoeging over naar Horos Klimaattechniek B.V. 

Inhoudelijk verandert er door deze samenvoeging niets aan de contracten die wij met u hebben 

afgesloten, of de afspraken die wij met u hebben gemaakt. Wel wijzigen de bedrijfsgegevens, en dit 

vraagt om een aanpassing in uw administratie. 

Uw administratieve aanpassing 

Wij verzoeken u met ingang van 1-1-2019 uw administratie aan te passen waarbij Horos Service BV 

(zijnde uw klant en/of leverancier) geblokkeerd wordt en dat u de klant of leverancier Horos 

Klimaattechniek BV aanmaakt of aanpast op basis van onderstaande gegevens: 

Horos Klimaattechniek BV 

Koningsweg 20-5, 3762 EC, Soest Website: https://www.horos.nl 
Telefoon verkoop: +31 356039060 Telefoon service: +31 356039075 
E-mail verkoop: verkoop@horos.nl E-mail service: service@horos.nl 
E-mail facturen: factuur@horos.nl BIC: RABONL2U 
IBAN: NL98RABO0336953011  IBAN G-rekening: NL78RABO0991164245  
BTW: NL805168710B01 KvK: 31048336 
  

Blokkeer of wis de volgende gegevens per 1-1-2019: 

Om misverstanden te voorkomen verzoeken wij u het e-mailadres info@horos.nl te verwijderen en 

eveneens de navolgende rekeningnummers niet langer te gebruiken: NL48RABO0336953038 en 

NL59RABO0991164199. 

Het integreren van twee bedrijven vraagt ook om andere aanpassingen en optimalisaties die op u als 

klant en/of leverancier invloed kunnen hebben. Mochten hieromtrent onduidelijkheden bij u bestaan 



dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen en bieden wij u bij voorbaat onze 

excuses aan voor eventuele onvoorziene omstandigheden. 

Wij danken onze gewaardeerde relaties voor de plezierige samenwerking en zetten die met alle inzet 

die u van ons gewend bent graag voort in het nieuwe jaar 2019. 

Namens alle medewerkers van Horos wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019. 

 

H. van Veen 


