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In deze tijd vol uitdagingen willen we graag een positief bericht met u delen. We zijn zeer
verheugd bekend te kunnen maken dat Casalini Libri, samen met de heer Dirk Raes, de
bedrijven Erasmus Antiquariaat en Boekhandel, met vestigingen in Amsterdam en Parijs, en
Houtschild Internationale Boekhandel heeft overgenomen van de Bertram Group.
Wij hopen dat u ons enthousiasme over dit samenwerkingsverband deelt. De synergie van
onze expertise en ervaring verbetert ons bereik, capaciteit en dynamiek: de specialisaties van
Casalini met betrekking tot publicaties uit Zuid Europa en die van Erasmus en Houtschild voor
publicaties uit Noord Europa, de UK, de USA en de rest van de wereld vullen elkaar perfect
aan. De heer Raes, directeur van Erasmus en Houtschild, blijft de Nederlandse en Franse
vestigingen aansturen, terwijl de nauwe samenwerking met Casalini een pan-Europese
dienstverlening aan bibliotheken wereldwijd mogelijk maakt.
Onze bedrijven delen een gemeenschappelijke visie: Het leveren van de best mogelijke
dienstverlening aan de bibliotheekwereld. Wij geloven dat we dit samen kunnen bereiken,
door ons aanbod uit te breiden en onze technologische ontwikkelingen te delen, en
tegelijkertijd de hoogwaardige klantenservice, waar beide bedrijven bekend om staan, te
continueren.
Vanzelfsprekend staan wij voor al uw vragen ter beschikking.
Wij zijn vol vertrouwen dat wij door deze joint venture aan alle eisen die de moderne,
dynamische bibliotheekwereld aan ons stelt tegemoet kunnen komen en verheugen ons op
de samenwerking.
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