
 

 

 

Betreft: 
Duomed en Hospithera (ex-The Surgical Company nl) bundelen hun krachten in 
Nederland onder het merk Duomed The Netherlands 

 

Geachte partner, 

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Hospithera en Duomed, beide actief als partner van 
totaaloplossingen voor medische apparatuur, implantaten, consumables en IT oplossingen sinds  
2 januari 2023 hun krachten bundelen en hun activiteiten voortzetten onder de naam  
Duomed The Netherlands. 

Sinds mei 2022 maken beide organisaties deel uit van de overkoepelende Duomed Group. De voorbije 
maanden werden alle interne processen en ondersteunende diensten gestroomlijnd. Deze stap stelt 
ons in staat om u als strategische partner nog beter van dienst te kunnen zijn met een breed 
productportfolio binnen diverse klinische domeinen. 

 

 

Wat verandert er voor u? 

Uw vertrouwde contactpersonen en productgamma’s blijven ongewijzigd. Hospithera en Duomed 
bundelen hun jarenlange knowhow en service onder één nieuwe entiteitsnaam  
Duomed The Netherlands, dat opereert vanuit de bestaande kantoren in Veenendaal. 

 

 

 

 

 Bekijk op de achterzijde van deze brief hoe u ons kan bereiken vanaf 2 januari 2023 ⇢ 

 



Duomed The Netherlands • Landjuweel 16-7 • 3905 PG Veenendaal • The Netherlands 
T +31 318 54 32 23 • info.nl@duomed.com • www.duomed.com 

Gewijzigde bedrijfsgegevens 

U kunt ons sinds 2 januari 2023 bereiken via de onderstaande gegevens. Om de continuïteit te 
waarborgen, verzoeken wij u de nodige aanpassingen te doen in uw systeem.  

 
Afdeling 
• General 
• Customer orders 
• Sales and quotations 
• Sales and quotations Hospital   
    Solutions  
• Service 
• Service Hospital Solutions 
• Finance 
• Invoices and payments 
• Product complaints 
• Quality 
 

E-mailadres 
info.nl@duomed.com 
orders.nl@duomed.com  
sales.nl@duomed.com 
salesHS.nl@duomed.com 
 
service.nl@duomed.com 
serviceHS.nl@duomed.com 
finance.nl@duomed.com 
debtors.nl@duomed.com 
vigilance.nl@duomed.com  
quality.nl@duomed.com 
 

Telefoonnummer 
+31 318 54 32 23 
+31 318 54 32 23 
+31 318 54 32 23 
+31 318 78 25 44 
 
+31 318 51 89 48 
+31 318 78 25 66 
+31 318 54 32 23 
+31 318 54 32 23 
+31 318 54 32 23 
+31 318 54 32 23 
 

 De bestaande e-mailadressen van uw contactpersonen veranderen niet. 
 
    Bedrijfsgegevens 
• Bedrijfsnaam 
• Adres 
 
• BTW-nummer  
 

Duomed The Netherlands BV 
Landjuweel 16-9  
3905 PG Veenendaal  
NL81 19 77 675 B01 
 

 

 
Naast het bestaande productgamma, worden de volgende merken sinds 2 januari 2023 door Duomed 
The Netherlands gedistribueerd: 

• A.M.I. 
• BD 
• Belmont 
• Kanmed 
• KEN 

• Leventon 
• Southmedic 
• Steris 
• WIPAK 

 
Ons volledige productassortiment wordt gepresenteerd op de website www.duomed.com/en-NL  

Wij kijken alvast uit naar de verdere samenwerking. We blijven steeds ter uwer beschikking voor 
verdere informatie en plannen indien gewenst graag een afspraak in om dit verder toe te lichten en 
de mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken. 

 

 
Timothy Jacobs 
General Manager 
Duomed The Netherlands 

 


