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Groothandel Sigma Seafood in Oisterwijk staat al
13 jaar voor service en persoonlijke aandacht door:
korte lijnen, kwaliteit en een zeer uitgebreid assortiment Nederlandse en buitenlandse verse vis,
schaal- en schelpdieren. Eigenaar Pieter Smit is de
derde generatie Pieter Smits die ondernemer is in
de vishandel. Zijn opa kwam in 1939 als voormalig
Volendamse visser naar de provincie Brabant. “Zijn
doel was om Brabant vis te leren eten”, vertelt
Pieter. Zijn vader nam de winkel over en door
Pieters interesse in de functie van groothandel,
ontstond in 2000 Sigma Seafood.
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Pieter Smit van Sigma Seafood
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