Tilburg,
Onze ref.
Uw ref.

1 juli 2014
start GORPA Schadeonderzoek
Geachte relatie,
Met gepaste trots laten wij u weten dat wij vanaf 1 juli 2014 onder de bedrijfsnaam
“GORPA Schadeonderzoek” de onderzoeksactiviteiten van Gorissen & van der Zande
Schadeonderzoek B.V. zullen voortzetten.
Na het uittreden van één van de vennoten en het plotseling overlijden van de heer Gorissen
brak een onzekere tijd aan voor Gorissen & van der Zande Schadeonderzoek B.V. Wat
volgde was een onrustige en relatief onzekere periode waarbij heel veel zaken dienden te
worden geregeld en uitgezocht. Gisteren werden de laatste handtekeningen gezet voor de
bedrijfsoverdracht en kon GORPA Schadeonderzoek van start.
GORPA Schadeonderzoek, een nieuwe naam in de markt, maar met dezelfde
bevlogenheid, punctualiteit en kwaliteit als die u van Gorissen & Van der Zande
Schadeonderzoek gewend was.
Ons nieuwe bedrijf biedt, met de twee eigenaren Patrick van Dongen en Roel van de
Kerkhof, een jarenlange ervaring op het gebied van schadeonderzoek in de breedste zin
van het woord. Voor sommige van u zijn wij inmiddels bekenden in de markt, anderen
bieden wij graag de mogelijkheid om ons beter te leren kennen.
Wij hebben een ruime ervaring in het verrichten van zowel technisch- als tactisch onderzoek
naar een veelvoud van schade-evenementen. Zo kunt u onder andere bij ons terecht voor
onderzoeken naar:
- brandoorzaken;
- verkeerszaken (aanrijdingen, opzet, voertuigdiefstal)
- diefstal / inbraak;
- aansprakelijkheid / regresmogelijkheden;
- (mogelijke frauduleuze) schadeclaims;
- et cetera.

Pagina 1 van 2

GORPA Schadeonderzoek heeft de bedrijfsactiviteiten en relaties van Gorissen & Van der
Zande Schadeonderzoek, waaronder ook het archief en de lopende dossiers, overgenomen
en zal die onverminderd voor u beheren en voortzetten. Derhalve zijn ook de in het verleden
verrichte onderzoeken in goede handen.
Onze adresgegevens:
Naam
Postadres
Telefoon
E-mail
KvK

: GORPA Schadeonderzoek
: postbus 4329, 5004 JH Tilburg
: 013-5801707
Fax
: info@gorpa.nl
Website
: 60979216

: 013-5821708
: www.gorpa.nl.

U kunt ons via onderstaande gegevens ook direct en persoonlijk bereiken:
Patrick van Dongen :
06-29044348
pvdongen@gorpa.nl
Roel van de Kerkhof :
06-46247034
rvdkerkhof@gorpa.nl
Wij verzoeken u vriendelijk om onze gegevens in uw relatiebestand op te nemen.
Mocht u meer informatie of een nadere toelichting wensen, neem dan gerust contact met
ons op, wij zijn u graag van dienst!

Met vriendelijke groet,

C.H.M. van Dongen

R.P.M. van de Kerkhof

GORPA Schadeonderzoek
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