
 

 

Beste relatie. 

 

Via deze weg wil ik mij graag  even voorstellen daar ik sinds 1 April  gestart ben bij de firma BMB 

Techniek als Commercieel Manager Binnendienst, waar ik  uw aanspreekpunt ben voor al uw 

vragen op het gebied van gereedschappen, bevestigingsmiddelen en PBM’s. En mocht ik geen 

antwoord hebben op uw vraag, er staat een heel team naast mij om u te helpen.  

Mijn ervaringen is gevarieerd: van de vliegtuigbouw, interieurbouw, machinebouw, 

metaalbewerking tot en met de farmaceutische industrie. Als zelfstudie heb ik de uitgebreide HBO 

opleiding Management voor Middenkader gevolgd omdat ik meer inzicht wilde hebben op het gebied van management. 

Gezegend met een kanjer van een vrouw en 3 toppers van kinderen heb ik als motto: 

 

Learn from the Past, Live Today and Challenge Tomorrow. 

 

BMB Techniek is er trots op dat door continue te innoveren, nieuwe materialen te ontdekken, de status verkregen te 

hebben van kennisbedrijf, waar persoonlijke aandacht en klantgericht denken hoog in het vaandel staan. Wij zien onszelf 

als uw partner in het zoeken naar de juiste producten en het verstrekken van de technische informatie. Door innovaties 

op de voet te volgen, zowel in bouwmethode als mede in de ontwikkeling bent u verzekerd van de juiste aanschaf. 

BMB Techniek is al bijna 30 jaar een begrip als technische groothandel voor bouw, industrie en particulieren. BMB 

Techniek levert een zeer breed artikelscala zoals ijzerwaren, handgereedschappen, elektrische gereedschappen, 

bedrijfskleding etc. BMB Techniek heeft een (recent verbouwd en ruimtelijk) magazijn en shop waar producten worden 

afgehaald en waar heel klantgericht advies op maat wordt gegeven over bevestigingen, aankoop van onder andere een 

duurzaam stuk elektrisch gereedschap en werkkleding. 

Ik hoop met mijn ervaring en kennis een bijdrage te kunnen leveren aan het beantwoorden van uw vragen en daarmee 

het succes van uw bedrijf te kunnen vergroten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Huib van Zelst  
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