Algemeen
Romijn Office Supply onderscheidt zich in de markt door een echte partner te zijn voor haar relaties.
Voor ons betekent dat niets meer of minder dan het hebben van een persoonlijke relatie met u,
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Binnen die relatie stellen we alles in het werk om uw
inkoopproces nog plezieriger te maken. U kunt van ons verwachten dat wij voortdurend zoeken naar
slimme oplossingen die het inkoopproces structureren, veraangenamen en die daarnaast de
inkoopkosten omlaag brengen.
Assortiment
Met ruim 20.000 artikelen standaard op voorraad is de kans op misgrijpen al erg klein. Uiteraard kunt
u altijd net op zoek zijn naar dat specifieke product wat niet standaard is. Romijn Office Supply zal er
alles aan doen u toch van dit product te voorzien tegen de juiste prijs. Uiteraard kunt u bij ons
terecht voor de dagelijkse verbruiksartikelen, maar denkt u ook aan meubilair, handels- en reclame
drukwerk en facilitaire producten. Romijn Office Supply staat voor: kostenbesparing, maatwerk,
totaaloplossingen, vakkundige service en ontzorgen.
Kostenbesparing
Romijn Office Supply voorziet u, via een vast contactpersoon, proactief van kostenbesparende
adviezen op het gebied van interne kosten. Facilitaire kosten zijn te verdelen naar directe en
indirecte kosten en met name op indirecte kosten kan veel bespaard worden.
We zijn ervan overtuigd u met de door ons geadviseerde logistieke concepten, bestelmogelijkheden,
after-sales oplossingen, ons specialisme van specifieke markten én met een marktconcurrerende
prijsstelling van dienst te kunnen zijn.
Bestellen
We begroeten u graag als nieuwe relatie om zo onze service te ervaren. Om alles zo goed mogelijk op
te starten is het van belang dat u het formulier voor de aanvraag van uw inlogaccount zo volledig
mogelijk invult. U kunt dit retourneren aan info@romijnofficesupply.nl . Binnen 1 werkdag ontvangt
u van ons uw persoonlijke inloggegevens.
Meer informatie vindt u op www.romijnofficesupply.nl . Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen
met uw contactpersoon Dennis Romijn via 079 – 888 33 75 of info@romijnofficesupply.nl .

