Aan alle zakenrelaties en leveranciers ;
Duidelijkheid over het ontstaan van Clevermac

Het is gebleken uit contacten die ik de laatste maanden had dat er heel wat verwarring heerst over het gebeuren
rond “Gesco” en “Clevermac”. Daarom dit schrijven :
In 2011 verkocht ik het bloeiend bedrijf “Gesco”, dat ik 33 jaar ervoor zelf heb opgericht, aan een zakenfamilie.
Om wat voor reden ook, verkocht deze zakenfamilie na nog geen 3 jaar, het bedrijf “Gesco” op zijn beurt aan de
multinational Nilfisk-Alto.
Het Gesco-bedrijf kende dus in 3 jaar tijd 3 eigenaars: de familie Ghesquière, de eerste overnemer (de familie B.)
en tenslotte de huidige eigenaar Nilfisk-Alto.
De distributiecontracten tussen de huidige eigenaar Nilfisk-Alto en de diverse buitenlandse constructeurs, die
de Gesco-machines jarenlang vervaardigden, zijn recent beëindigd. Inmiddels verkoopt de nieuwe eigenaar al
enige tijd haar eigen Nilfisk-Alto machines onder het Gesco-label.
Die buitenlandse constructeurs, die aan Gesco méér dan 30 jaar leverden, kwamen zonder importeur te staan
en namen contact op met mij.
Mijn dochter Leen en mijn zoon Dieter hebben vervolgens, met mijn steun, de firma Clevermac opgericht.
Wettelijk en moreel waren er geen problemen: het concurrentiebeding was afgelopen en de zakenfamilie
(1e overnemer) waaraan ik verkocht had, zat niet meer in de sector. Clevermac, Leen, Dieter noch ikzelf hebben
dus geen enkele binding meer met Gesco.
Wel is het zo dat Clevermac Uw aangewezen partner kan zijn om machines te herstellen die onder private-label
verkocht werden door Gesco in de periode van 1978-2014. Clevermac is immers de nieuwe importeur van deze
toestellen en beschikt over originele wisselstukken.
Met enthousiasme staan Leen, Dieter en 7 medewerkers klaar om Uw partner te worden op het gebied van
reinigingsmachines. U bent welkom op het bedrijf in de Zandvoordestraat, 495 te Oostende.
Ik hoop klaarheid te hebben geschonken en ben steeds bereid om op al Uw eventuele vragen te antwoorden.

			Met vriendelijke groet,

			Jaak Ghesquière
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