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Twee Woerdense bedrijven. Eén met jarenlange ervaring, één pas net gestart. En toch is er een
mooie samenwerking ontstaan tussen Groenendijk Bedrijfskleding en BRN Brandbeveiliging.
Ondanks hun verschil in leeftijd, hebben beide bedrijven een hoop raakvlakken. Aan tafel zitten
BRN Brandbeveiliging

Carmen Groenendijk, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Groenendijk

Korte Linschoten Westzijde 17
3461 EC Linschoten
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over brandbeveiliging, bedrijfshulpverlening (BHV) en een mooie Woerdense samenwerking.
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