
 

 

Heemstede, 17 februari 2017 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Zoals u waarschijnlijk weet, werken Optitrade Retailgroep en Friederichs sinds 2016 samen 

in het Optitrade Logistiek Centrum, waartoe ook Friederichs BV behoort. Onze doelstelling is 

de zelfstandige opticien meer inkoopkracht te geven, door gezamenlijk via het Optitrade 

Logistiek Centrum in te kopen. Daarbij kunnen wij de Optitrade leveranciers ontzorgen en 

commitment geven. 

 

Wij zijn verheugd u te kunnen berichten dat Essilor International een meerderheidsbelang 

heeft verworven in Optitrade Logistiek Centrum BV en daarmee ook in Friederichs BV. 

Hiermee bundelen wij onze expertise en financiële middelen om de zelfstandige opticien 

onder meer op logistiek vlak nog beter bij te staan. Door deze samenwerking bieden wij 

zelfstandige opticiens innovatieve kansen om de uitdagingen op de Nederlandse markt het 

hoofd te bieden. 

 

Wat verandert er voor u? 

De afspraken die wij hebben met onze huidige leveranciers en klanten veranderen niet. 

Friederichs BV zal als groothandel een breed scala van producten van diverse leveranciers 

blijven aanbieden. U behoudt dus uw vrijheid van keuze. Via Optitrade Logistiek Centrum BV 

zullen wij, met de steun van Optitrade Retail Groep en Essilor, ons nog meer richten op 

inkoopvoordeel en logistieke services. 

 



 

 

De directie en medewerkers van Friederichs BV en Optitrade Logistiek Centrum BV 

veranderen niet. Wij blijven gevestigd op onze locatie in Heemstede en zijn u als vanouds 

graag van dienst. U blijft uw vaste contactpersoon behouden. 

 

U hoeft geen actie te ondernemen om gebruik te kunnen maken van de verbeterde 

dienstverlening. Wij houden u de komende tijd graag op de hoogte van nieuwe voordelen. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om 

contact met ons op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Rutger Friederichs 

managing director 

    

 

Optitrade Logistiek Centrum B.V. │ Nijverheidsweg 15, 2102 LJ  Heemstede 

Postbus 16, 2100 AA  Heemstede │ T 023 – 523 2800 

www.optitradelogistiekcentrum.nl │ info@optitradelogistiekcentrum.nl 
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