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Aan onze relaties trekkoorden 

 

 

 

Doetinchem , 27 oktober 2020 

 

Betreft:  overname bedrijfsactiviteiten door Touwfabriek Langman 

  

Geachte relatie, 

  

Graag willen wij u informeren over een wijziging binnen Touwfabriek Helmes-Wellink, uw leverancier 

voor (trek)koorden. 

  

Wegens tegenvallende financiële resultaten zijn wij niet langer in staat om onze bedrijfsactiviteiten voort 

te zetten. Gelukkig hebben wij in Touwfabriek Langman een betrouwbare partner gevonden die de 

activiteiten aangaande Lövenstein trekkoorden per direct over zal nemen. 

  

In onze zoektocht naar een goede overnamepartner stond voor ons centraal dat de kwaliteit en service 

die u van ons gewend bent gecontinueerd zou worden. Wij wilden dat de overnamepartner ervaren en 

professioneel is en oog voor de klant heeft. Wij hebben een weloverwogen keuze gemaakt en we hebben 

er alle vertrouwen in dat Touwfabriek Langman BV u deze service biedt. 

Touwfabriek Langman is sinds 1638 een belangrijke wereldwijde speler in de productie van touwen en 

koorden. Eigen productie, kwaliteit en vakmanschap zijn de kernwaarden van dit familiebedrijf. Vanuit 

hun hoofdkantoor en productielocatie in Nijkerk wordt er met een hightech machinepark, maar ook met 

ambachtelijk handwerk door vakmensen gewerkt aan touwen en koorden van hoogwaardige kwaliteit.  

  

De koordenproductie zal plaats gaan vinden in Nijkerk. Het maatwerk voor de (trek)koorden zal zoveel 

mogelijk in de regio Doetinchem worden doorgestart. Wij zijn blij dat Touwfabriek Langman momenteel 

gesprekken voert met een aantal van onze werknemers, met de intentie om zoveel mogelijk mensen 

weer aan het werk te helpen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Touwfabriek Langman u de gewenste 

kwaliteit en service zal leveren.  

 

Onderstaand treft u de contactgegevens van Touwfabriek Langman aan: 

Touwfabriek Langman bv 

Beurtschipper 26-28 

NL - 3861 SC NIJKERK 

T: 033 - 246 19 86 

sales@langman.com  

www.langmantouw.nl 

  

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor het in ons gestelde 

vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet,       

Touwfabriek Helmes-Wellink bv   Touwfabriek Langman BV 

 

Paul Schurink    Jan E.M. Langman 

Directie     Directie  


