TREND HAIRSTYLERS BERGEN OP ZOOM GAAT VERHUIZEN
Beste klant,
Na ruim 14 jaar gevestigd te zijn op de Arnoldus Asselbergsstraat, werd het tijd om weer te investeren in
een nieuw interieur met een nieuwe uitstraling. Omdat het huidige pand nogal aan de ruime kant was, en
de huurprijs eveneens, zijn wij op zoek gegaan naar andere locaties. In onze zoektocht zijn we met een
branchegenoot in gesprek geraakt die haar salon, Sonja Haar & Huidverzorging, wilde verkopen.
Per 1 juli 2021 zullen wij onze bedrijfsactiviteiten beëindigen op de Arnoldus Asselbergsstraat en
voortzetten op de nieuwe locatie in Roosendaal, in het overdekte winkelcentrum ‘Tolbergcentrum 136’.
Zo’n 15 minuten verwijderd van de oude locatie. Het overdekte winkelcentrum is gelegen aan de rand van
Roosendaal op 15 minuten afstand van onze oude locatie in Bergen op Zoom. Het is een zeer compleet
winkelcentrum met twee grote supermarkten als Plus (met PostNL punt) en AH, een ambachtelijke
slager, warme bakker, een bloemist, een kaasspecialiteiten winkel, de Gall & Gall, kledingwinkel,
boekhandel, kaasshop, cafetaria en nog veel meer.
Het winkelcentrum beschikt over ruim 250 gratis parkeerplaatsen en zal de komende maanden een
volledige facelift ondergaan. In de eerste maanden zullen we nog in het huidige pand, Tolbergcentrum 136
aan de slag gaan. Begin 2022 zullen we verhuizen naar een geheel nieuwe locatie ertegenover onder de
naam Trend Hairstylers Tolberg.
Wat betekent dit voor klanten van Trend Bergen op Zoom?
Als gevolg van deze overname zullen de medewerkers nieuwe kansen en uitdagingen krijgen en vanaf 1 juli
werkzaam zijn op de volgende adressen:
Anne en Elvira en Julian:
vanaf 1 juli werkzaam op locatie Tolbergcentrum 136 te Roosendaal.
Marinda en Heleen:
vanaf 1 juli werkzaam op locatie Dijkcentrum 161 te Roosendaal
Wij begrijpen dat ons besluit te verhuizen als een grote verassing komt. Wij zien je uiteraard heel graag op
de nieuwe locatie langs komen. Om je tegemoet te komen hebben wij een verhuis-korting voor je
gereserveerd op de nieuwe locatie. Hiermee kun je voordelig een bezoek brengen aan jouw favoriete
kapper/kapster. En het stelt je tevens in staat om de eventuele opgebouwde trendpunten in te wisselen of
verder door te sparen.
Mocht je na 1 juli 2021 een afspraak willen maken?
Dat kan 24/7 online op www.trendhairstylers.nl of telefonisch bereikbaar voor locatie Tolbergcentrum:
0165 56 24 16 of locatie Dijkcentrum: 0165 54 43 40.
Wij hopen je snel te zien op de nieuwe locatie in Tolbergcentrum of Dijkcentrum Roosendaal!

