FUSIE POINT TO PAPER EN YART FACTORY B.V
Point to Paper is uitgegroeid tot een gevestigde speler op het gebied van laserstansen van
papier en karton. Point to Paper is opgericht in 2010 en is inmiddels in diverse Europese
landen vertegenwoordigd. De afgelopen 10 jaar heeft Point to Paper haar diensten
verleend aan diverse industrieën, drukkerijen, papierkunstenaars, grafisch ontwerpers en
communicatiebureaus.
POINT TO PAPER GAAT VERDER ALS MERKNAAM BINNEN YART FACTORY B.V.
Wij zetten met Yart Factory een nieuwe standaard op het gebied van laserstansen,
lasersnijden en CNC frezen. Point to Paper is al volledig geïntegreerd in Yart Factory. Door
deze fusie krijgen de relaties van Point to Paper toegang tot de brede productiefaciliteiten
van Yart Factory.
OVER YART FACTORY
Yart Factory is een productiebedrijf dat met behulp van moderne laser-, stans- en CNCfrees technieken creatieve ideeën van klanten omzet in tastbare en onderscheidende
producten en diensten. Yart Factory biedt maatwerk: het bedrijf past een breed palet van
technieken toe op een groot aantal materialen. Of je nu wilt laser stansen in papier of
polyester, frezen in MDF of andere plaatmaterialen: Yart Factory maakt het voor jou.
Naast maatwerk producties, produceert Yart Factory diverse consumenten producten
voor zowel private labels als haar eigen merken Dutch Doobadoo, Pronty Crafts en het
recent gelanceerde By WOOM.
WAT BETEKENT DIT VOOR JOU ALS KLANT?
Onze naam wijzigt, maar onze service, ons team en onze kwaliteit blijven hetzelfde. Je
houdt dezelfde accountmanager, te bereiken op hetzelfde telefoonnummer en adres.
Daarnaast krijg je toegang tot diverse productiemogelijkheden, zoals CNC frezen van
plaatmaterialen als MDF of multiplex.
Meer informatie over onze mogelijkheden vind je op yartfactory.nl of door contact op te
nemen met je vaste contactpersoon.
Met vriendelijke groet,
JOEP HOFFMANS & JAAP VAN DE WOUW
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VEELGESTELDE VRAGEN
AL KLANT?
Aan je afspraken en voorwaarden met ons verandert uiteraard niets.
WAT GEBEURT ER MET DE NAAM POINT TO PAPER?
Deze blijft als merk van Yart Factory B.V. voor het laserstansen als service.
WAAROM WIJZIGT DE BEDRIJFSNAAM NAAR YART FACTORY B.V.?
We kunnen jullie hierdoor eenvoudig een breder scala van productie mogelijkheden
aanbieden.
MOET IK IETS DOEN VOOR DE OVERGANG NAAR YART FACTORY?
Ja, je mag de bedrijfsnaam, BTW en Bank nummer aanpassen, voor de rest blijft alles
hetzelfde.
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN POINT TO PAPER EN YART FACTORY?
Point to Paper is het marketing instrument van Yart Factory, binnen Yart Factory vindt de
productie plaats.
IS POINT TO PAPER OVERGENOMEN DOOR YART FACTORY?
Nee, er is juridisch gefuseerd.
WAT VERANDERT ER VOOR MIJ ALS KLANT?
Op de naam en bankrekening na veranderd er dus voor jullie niets !
VERANDERT ER IETS AAN DE BETAAL EN LEVER CONDITIES ?
Nee, deze blijven gelijk.
VERANDERT MIJN CONTACTPERSOON?
Nee, je blijft je vertrouwde contactpersonen houden.
Heb je nog vragen? Bekijk de veel gestelde vragen hierboven of neem contact op:
info@pointtopaper.nl of hello@yartfactory.nl of bel 0416-563894 of 0416-332672

