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opgezet die zich gaat concentreren op de productie en de verdere ontwikkeling van componenten voor de vervaardiging van transparante beveiligingsrolluiken en deuren. De producten zullen wereldwijd worden geleverd aan

Erik Budding vertrokken bij
Sunmaster

gespecialiseerde dealers en producenten van beveiligingsrolluiken.
Na een samenwerking die
slechts kort heeft geduurd,
is Erik Budding eind 2011
alweer bij Sunmaster vertrokken. In de periode dat Erik
Budding bij Sunmaster werkzaam was, is er met name
gewerkt aan het stroomlijnen
van productie en sales. Na
die periode te hebben geëvalueerd, zijn directeur/eigenaar
Chris Kollen en Erik Budding
tot de conclusie gekomen dat,
gezien de ambities van Erik
Budding, een verdere voortzetting van de samenwerking niet zinvol zou zijn. Beide partijen

Rainbowsol presenteert nieuwe
websites

hebben daarop besloten om in goede verstandhouding uit elkaar te
gaan. In een brief aan de zakenrelaties van Sunmaster Nederland
heeft Chris Kollen laten weten dat hij Erik Budding dankt voor de
positieve bijdrage die hij heeft geleverd aan de verdere ontwikkeling

Rainbowsol heeft zowel voor de Rainbow Collection als voor de Limited

van Sunmaster, zowel voor wat betreft sales als productie. “Er is een

Edition collectie een nieuwe website gelanceerd. De site www.rainbowsol.nl

solide basis gelegd voor de toekomst”, aldus Chris Kollen.

is behalve informatief voor zowel dealer als consument ook praktisch
bruikbaar voor de dealer, omdat op het inloggedeelte – alleen voor geautoriseerde dealers toegankelijk – bestellingen kunnen worden geplaatst
en interessante en nuttige informatie kan worden gedownload. De site
www.limitededition-zonwering.nl is een puur informatieve website voor

Annick Draelants wordt nieuwe
ceo van Harol

zowel consument als dealer.
De producent van zonwering, rolluiken en

Digitale
Nieuwsbrief Smits
Rolluiken en
Zonwering

sectionale poorten Harol in Diest heeft in de
persoon van Annick Draelants een nieuwe
algemeen directeur. Het familiebedrijf heeft
daarmee weer een Draelants aan het roer.
Annick Draelants neemt de fakkel over van
Helmut Schmitz, die na een dienstverband
van 22 jaar bij Harol met pensioen gaat.

Een nieuwe start voor de NEWSmits

Annick Draelants had in april 2010 had al

in de vorm van een digitale nieuws-

de commerciële verantwoordelijkheden bij

brief. Daarmee wil Smits relaties

Harol al van Helmut Schmitz overgenomen.

regelmatig op de hoogte houden van
de laatste ontwikkelingen op het

Vader Laurent Draelants draagt de volledige leiding over aan zijn dochter

gebied van producten en organisa-

en zal zich niet meer bemoeien met de dagelijkse leiding van Harol en ook

tie. De bedoeling is dat de digitale

niet meer optreden als afgevaardigd bestuurder. Hij blijft wel voorzitter van

nieuwsbrief zo’n zes keer per jaar

de raad van bestuur van het bedrijf. Met de wissel aan de top komt dus

uitkomt. Aanmelden of leuke tips, ideeën of interessante mededelingen

opnieuw een telg uit de oprichtersfamilie aan het roer. De 38-jarige Annick

doorgeven kan via marketing.smits@smitsrolluiken.nl.

Draelants is de kleindochter van Leon Draelants, die de onderneming in
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