
via de groothandel”, zegt Cle-

ment.

Nieuwsgierig

“De Easypath doorvoer krijgt hier 

behoorlijk wat nieuwsgierige 

belangstelling”, vertelt Edwin. 

“Een collega op de luchtverkeers-

toren in Schiphol Centrum had 

ook al belangstelling. Hij was op 

zoek naar een manier om een 

aanpassing te maken, maar 

mocht geen groot gat maken. Ik 

snap eigenlijk niet dat niemand 

eerder op dit idee is gekomen. Als 

je ziet wat een verschil het voor 

ons maakt en hoe relatief een-

voudig het product is. Ik weet 

zeker dat dit binnenkort gewoon 

een standaard doorvoer voor ons 

wordt, we gaan toch niet meer 

met die pasta lopen knoeien?“, 

besluit Edwin. ■
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uit en sluit de toevoer compleet 

af. Er komen steeds meer eisen 

op dit gebied”, zegt Raymond.

Functiebehoud

“Niet alleen de Arbodiensten, 

maar ook banken en verzeke-

raars schrijven dit soort veilig-

heidproducten steeds vaker 

voor”, vult Clement Jense aan 

(accountmanager 

Industrie, Van Geel 

Legrand). “Functie-

behoud bij brand 

zorgt ervoor dat 

mensen op tijd het 

gebouw kunnen 

verlaten. Bovendien 

zijn dit soort gebou-

wen dure jongens 

met al die compu-

ters. De investering 

in producten als 

Easypath verdient 

zich direct terug 

door een reductie in 

montagetijd. Je hoeft niet voor 

iedere kabel een klusbedrijf te 

bellen. De Total Cost of Owner-

ship is hierdoor zeer gunstig. En 

bovendien ziet het er netjes uit, 

het oog wil ook wat. Het product 

sluit aan op de gebruikelijke 

Cablofil afmetingen: 37 x 37 mm, 

75 x75 mm en 114x102 mm. Easy-

path is gewoon direct leverbaar 

“We waren zelf initiatiefnemer in 

deze zoektocht naar een nieuw 

type muurdoorvoer. Ik had over 

het product gehoord en ben op 

zoek gegaan naar de leveran-

cier”, zegt Edwin Horsthuis

(productspecialist Luchtver-

keersleiding). “Ik moest wel even 

zoeken. We hadden dan ook nogal 

wat eisen op het gebied van 

brandvei l igheid  en 

gebruiksgemak. Tot nu 

toe maakten we de 

doorvoer zelf en vulden 

het gat weer op met een 

pasta. Behalve dat het 

een smeerboel wordt 

als je er later weer een 

kabel bij moet leggen, 

kom je op een gegeven 

moment aan de grenzen 

van de brandveiligheid. 

Ik ontdekte dat Van Geel Legrand 

het product nieuw in het assorti-

ment heeft. Hun productspecia-

list, Paul van de Lisdonk, kwam 

langs voor een presentatie. Ieder-

een was direct enthousiast. Ook 

onze Arbo functionaris, André 

Balk,  was tevreden met alle 

benodigde documentatie en de 

brandveiligheidsnorm”, aldus 

Edwin.

Winst

“Afgelopen kerst ging de Tower 

Simulator een paar weken buiten 

gebruik”, zegt Raymond van 

Iersel (senior productspecialist 

Luchtverkeersleiding). “Dit was 

onze kans voor onderhoud en het 

aanleggen van nieuwe bekabe-

ling. Easypath was makkelijk toe 

te passen, zonder de documen-

tatie te lezen, wisten we al direct 

hoe we het moesten gebruiken. 

Het is ook heel makkelijk dat we 

er later kabels bij kunnen leggen. 

Dan heb je al winst. Dit werk 

komt hier nooit uit, niemand wil 

dat wij werken aan dit soort klus-

sen. We kunnen echt niet voor 

één of twee nieuwe kabels iemand 

laten komen. Dus wanneer je ein-

delijk een moment hebt dat je 

aan de slag kunt, ligt vaak dagen 

de vloer open, en dit geeft weer 

extra risico!” 

Slim ding

“Ik vind de Easypath 

een slim ding”, zegt 

Raymond. “Je kunt 

het modulair opbou-

wen als een soort 

lego. In korte tijd 

kun je zo een nieuw 

project realiseren 

zonder de gebrui-

kelijk bouwperike-

len. Het foam past 

zich aan de bekabe-

ling aan.  Bij 177° 

Celsius of direct 

contact met een 

vlam zet het schuim 

■  V.l.n.r.: E. Horsthuis en R. van Iersel (luchtverkeers-
leiding) en C. Jense (Van Geel Legrand)

Cablofil Easypath brandveilige muurdoorvoer geïnstalleerd op Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland

eerste gebruiker van dit “slimme ding”

e netwerkbeheerders van Tower Simulator, onderdeel van de Luchtverkeersleiding 

Nederland op Schiphol, zochten een brandveilige muurdoorvoer voor bekabeling. Zij vonden 

Cablofil Easypath, een nieuw product van Van Geel Legrand. De speciale schuimvulling in de 

Easypath muurdoorvoer zet uit bij verhitting. De brand slaat hierdoor niet over naar de 

aangrenzende ruimte en het schuim zorgt voor een luchtdichte barrière tegen rook en gas. 

Bovendien kan zonder breekwerk later bekabeling worden toegevoegd, voor een non-stop orga-

nisatie als de Luchtverkeersleiding een absolute noodzaak! 

D

Simulatie
De eerste Easypath werd geïnstalleerd 

in de Tower Simulator, de simulatie-

ruimte waar toekomstige luchtverkeers-

leiders worden getraind. De ruimte 

simuleert met computerschermen de 

werkelijkheid. Cursisten moeten vlieg-

tuigen binnenloodsen in een niet van 

echt te onderscheiden situatie, com-

pleet met alle vreemde Engelse accen-

ten die ze straks ook van piloten gaan 

tegenkomen. De simulatiepiloten die 

voor de uitdagende en leerzame vlieg-

situaties zorgen, zitten een verdieping 

lager, ondersteund door 50 zware com-

puters. In de Tower Simulator  bevinden 

zich ook reguliere luchtverkeersleiders. 

Zij zorgen voor de luchtverkeersleiding 

van de vliegtuigen die het Nederlands 

luchtruim binnenvliegen. Pas dichterbij 

Schiphol neemt de toren van de Lucht-

verkeersleiding  op Schiphol Centrum 

de begeleiding van de vliegtuigen over. 

Vanuit deze twee centra wordt ook de 

luchtverkeersleiding over de vliegvelden 

van Rotterdam, Eelde en Beek ver-

zorgd.

■  Boven: muurdoor-
voer Cablofil Easypath
■  Links: muurdoor-
voer oude situatie met 
pasta opgevuld
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Assemblage patchkasten kostenreductie voor installateur

Hagemeyer Assemblage: 

voor de klant van de klant

agemeyer Assemblage Services maakt sinds 1974 geprefabriceerde schakel- en verdeel-

inrichtingen voor de installatiebranche en industrie. Sinds een jaar zijn daar ook patch- en data-

kasten bijgekomen. Hiermee wil Hagemeyer haar klanten een totaal concept kunnen bieden. 

H

“We zijn de grootste paneelbou-

wer van Nederland, gespeciali-

seerd in schakel- en verdeel-

inrichtingen. Nu kunnen we onze 

klanten, de installateurs, ook 

ondersteunen door patchkasten 

voor ze te assembleren”, zegt 

Roger Hendrix (manager assem-

blage). “Voor de installateur kan 

dit een aanzienlijke kostenbe-

sparing betekenen.”

Eerlijk en open

“We laten onze installateurs 

duidelijk zien dat we niet met ze 

willen concurreren, we willen 

een service-onderdeel  zijn voor 

onze klant. Je moet in onze markt 

altijd eerlijk en open blijven, je 

komt elkaar voortdurend op 

projecten tegen. We willen graag 

op een servicegerichte manier 

een compleet concept kunnen 

bieden: computervloeren, bedie-

ningspanelen, schakel- en ver-

deelinrichtingen en patchkasten. 

Daarbij zorgen we ook voor het 

logistieke proces. Dat  

neemt een installa-

teur een heleboel 

werk uit handen en 

scheelt hem in de 

kosten.”

Installateur als 

projectmanager

“Het is steeds gebrui-

kelijker aan het wor-

den om diensten deels 

uit te besteden. Hier-

door kunnen de instal-

lateurs hun eigen 

werkzaamheden beter 

uitvoeren. Ook door de 

personeelstekorten op deze 

markt, wordt de noodzaak groter.  

De installateur gaat meer op een 

projectmanager lijken. Dit is een 

duidelijke trend. Hij koopt speci-

fieke diensten in en huurt speci-

alisten in om het uit te voeren”, 

aldus Hendrix.  

Woon- zorgcomplex Tilburg

“Het woonzorgcomplex in Tilburg 

aan de Zwijsenstraat is een goed 

voorbeeld van hoe wij graag 

samenwerken. Kees Hertogs van 

Van Geel Legrand ondersteunt  

installateur Kuijpers. In samen-

werking met Kuijpers pre-

assembleren wij de patchkasten 

van Van Geel Legrand en de ver-

deelinrichtingen. Cor Groeneveld 

van Van Geel Legrand onder-

steunt ons hierbij. Zo speelt 

iedereen de rol die hem het beste 

ligt. Voor dit project leverden we 

een hoofdverdeler, 45 onderver-

delers, een kabeldraagsysteem 

en de  XL³ patchkasten, alle pro-

ducten zijn van Van Geel Legrand. 

Als dit geen totaal concept is!”, 

besluit Roger.

Hagemeyer uitgelicht: 
toen en nu in vogelvlucht
Hagemeyer  werd in 1900 in het 

toenmalige Nederlands-Indië 

opgericht door de gebroeders 

Johan en Anton Hagemeijer.  De 

onderneming  importeerde 

Nederlandse producten, zoals 

kaas en sigaren. Deze werden 

doorverkocht aan Chinese gros-

siers, die op hun beurt weer de 

inlandse toko’s (winkels) van 

koopwaar voorzagen. Aanvanke-

lijk was het maar één van de vele 

handelsmaatschappijtjes, maar 

het bedrijf profiteerde van de 

toenmalige sterke economische 

groei en werd een begrip in 

Nederland en ver daarbuiten.

V a n a f 

1964 begon de 

onderneming industriële 

bedrijven over te nemen. Vooral 

in Nederland werden overnames 

verricht. Hagemeyer kocht tal 

van bedrijven op in de meest uit-

eenlopende sectoren, zoals leder, 

klokken, keukengerei, cosmetica 

en elektrotechnische producten. 

Dit was echter geen groot suc-

ces. Alleen de handelsactiviteiten 

waren winstgevend. 

In 1999 werd 

h e t  b e s l u i t 

genomen om 

zich te specia-

liseren in inter-

nationale han-

delsactivitei-

ten. Dit leidde 

tot de verkoop 

van de consu-

m e n te n d i v i -

s ies .  Naast 

elektrotechni-

sche producten 

kregen ook vei-

l ighe idspro-

d u c te n  e e n 

b e l a n g r i j k e 

plaats binnen 

het concern. 

Afgelopen april 

w e r d 

de onderne-

ming overgenomen door het 

Franse concern Rexel. ■

“Beschermd wonen, betekent 

dat de techniek mensen onder-

steunt”, zegt John van Kuringen 

(projectmanager Kuijpers 

Installaties). De verzorgings- en 

verpleegappartementen hebben 

bijvoorbeeld een verpleegoproep-

systeem naast het bed. Er zijn 

verschillende voorzieningen op 

het gebied van veiligheid. Voor dit 

project hebben we ons goed inge-

leefd in wat er mis kan gaan als 

je op leeftijd komt en hoe je dit 

kunt ondervangen met techni-

sche ondersteuning.”

Fraters slaan alarm

“Er komen ook 36 appartementen 

voor gepensioneerde kerkelijke 

bewoners uit het fraterhuis hier-

achter”, zegt John. “De fraters 

komen wel eens langs om belang-

stelling te tonen, maar we moeten 

ze dan van de bouw weren want 

de kerkelijke kledij voldoet niet 

echt aan de veiligheidseisen. Ze 

letten echter goed op vanuit het 

fraterhuis of er niets verdachts is. 

Eens werden we al om 06.30 uur 

gewaarschuwd. Er was een grote 

waterlekkage. Wij hadden natuur-

lijk niets met die waterleiding te 

maken, maar voor de fraters zijn 

wij de bouw”, lacht John.

Kasten uitbesteed 

aan Hagemeyer

“Kuijpers Installaties is verant-

woordelijk voor de elektrotechni-

sche installaties, de toegangs- en 

brandbeveiliging, de communica-

tiesystemen en de verpleegop-

roepinstallaties. Mijn collega 

Edwin Dieltjes had de projectlei-

ding en Rob Jansen was de mon-

tageleider ter plaatse. We hebben 

weer goed met Van Geel Legrand 

gewerkt. Ik vind het een betrouw-

bare onderneming met een goed 

voorraadbeheer en dito prijs-

kwaliteitverhouding. Ook zijn ze 

accuraat met het maken van 

offertes en calculaties. Dit was 

het eerste project waarbij wij de 

kasten door Hagemeyer hebben 

laten bouwen. We hebben samen 

gekeken wat we wilden hebben 

en onlangs het resultaat geëva-

lueerd. Zo doe je ervaring met 

elkaar op, dat is lekker werken. 

Het zijn degelijke kasten gewor-

den. We gaan zeker meer projec-

ten samen doen”, aldus John. ■

■ Roger Hendrix (manager assemblage)

■ Links: Rob Jansen (monta-
geleiding), John van Kuringen
(projectmanager) 

Joannes Zwijsen: nieuw woonzorgcomplex in hartje Tilburg

Kuijpers Installaties maakt

beschermd wonen mogelijk

Wat voor vlees hebben we 

‘in de Kuijp’ bij Kuijpers?

Het oorspronkelijke kleine 

familiebedrijf uit Helmond 

is uitgegroeid tot een werk-

tuigbouwkundig en elektro-

technisch installatiebedrijf 

met 700 medewerkers en 

7 vestigingen door heel 

Nederland. In 2007 reali-

seerde het bedrijf  een 

omzet van 115 miljoen 

euro.

Het  bedri j f  heeft  een 

enthousiaste, open cultuur, 

waarin goede  collegialiteit 

centraal staat. 

Kuijpers Installaties ont-

werpt, installeert, onder-

houdt en beheert klimaat-, 

e lektrotechnische- en 

sprinkler-installaties in 

zowel de utiliteitsbouw als 

industrie. Ook beschikt de 

organisatie over gespecia-

liseerde organisatieonder-

delen voor industriële piping 

en procestechniek, elek-

tronische beveiligingssyste-

men, brandbeveil iging, 

maintenance, elektromoto-

ren revisie en lichtrecla-

me. 

■ Onder: "Wij nemen de installateur 
een heleboel werk uit handen"

■ Boven: Woonzorgcomplex Tilburg

Met de bouw van 90 zorgappartementen en 28 verpleegunits krijgt de Tilburgse binnenstad een 

prachtige woonlocatie voor ouderen. In de toren komen nog eens 28 huurappartementen en op de 

begane grond een kinderdagverblijf en een huisartsenpraktijk. Het doel van het nieuwbouwproject 

is ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Stichting de Wever verleent de verpleegkundige 

zorg-op-maat. Kuijpers Installaties voorzag het project van de benodigde elektrotechnische 

infrastructuur en toebehoren.
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Eenvoudig en snel 
de juiste informatie vinden!

Nieuwe 

E-catalogus

complex, zullen we maar zeg-

gen. Gelukkig kunnen we u nu 

iets mooiers laten zien en erva-

ren: onze nieuwe E-catalogus 

voor kabeldraagsystemen. Voor-

lopig draait hij nog een maand 

op proef, maar alles zit er al op 

en aan!

Wanneer u naar de E-catalogus 

surft, zult u merken dat de infor-

matie niet alleen toegankelijker 

is, maar ook overzichtelijker en 

gebruiksvriendelijker. 

Intuïtief

De E-catalogus is opgebouwd in 

een windowsachtige omgeving, 

dat direct een intuïtief ‘AHA’-

gevoel van herkenning oproept. 

Ook hebben we als nieuwe 

functie het winkelwagentje 

toegevoegd, waarmee u 

online uw bestellijst kunt 

specificeren.

Nieuwe verbeteringen

U kunt desgewenst zoeken 

op UBIM code of classifica-

tienaam.  We blijven de 

komende tijd nieuwe verbe-

teringen doorvoeren in onze 

on-line catalogus, houd hem 

in de gaten!

www.vangeellegrand.nl ■

Op onze nieuwe online 

E-catalogus kunt u eenvou-

dig en snel de juiste infor-

matie vinden. De windows-

achtige omgeving is een 

stuk gebruiksvriendelijker. 

Kom gerust eens langs op 

onze site.

We durven het nu wel toe te 

geven: onze oude online pro-

ductendatabase voor kabel-

draagsystemen zou nooit een 

schoonheidspri js hebben 

gewonnen. De logica was te 

■  E-catalogus Kabel-
draagsystemen

BSSG installeert 252 BTicino communicatiesystemen in Schiedam

Snelle installatie door 

2 DRAADS techniek

et intercomsysteem in 

de 30 jaar oude flats aan het 

Chopinplein in Schiedam was 

nodig aan modernisering toe. 

De vereniging van eigenaren 

stak haar licht op bij installatie-

bedrijf BSSG. Afgelopen maart 

ging BSSG van start met de 

installatie van de 252 BTicino 

videophone toestellen, het 

halstation en de camera. De 

installatie verliep gesmeerd en 

de bewoners zijn zeer tevreden. 

Het project werd in mei afge-

rond.

“Het oude systeem zag er uit als 

iets uit het voormalig Oostblok. 

Het bezoek moest op zoek naar 

het papieren naambordje en druk-

te op de intercombel ernaast”, 

zegt Johan Bruers (eigenaar van 

BSSG).” Behalve dat dit privacy-

gevoelig is, werd het in de loop van 

de tijd met alle verhuizingen ook 

een rommeltje. Het nieuwe 

systeem is op huisnummer gepro-

grammeerd. Dit ziet er veel strak-

ker uit en is wel zo veilig.”

Zwerfvuil

“De toegang naar de flat was in de 

oude situatie zo lek als een mand-

je. Er waren een heleboel extra 

sleutels in omloop”, zegt Johan. 

“Op een gegeven moment worden 

die steeds gekopieerd. Voorheen 

bleef er vaak zwerfvuil liggen in 

de hal en werd er regelmatig 

gestolen uit de berging. De 

opdrachtgever wilde een nieuw 

toegangscontrolesysteem. Hier-

voor hebben we de camerabevei-

liging aan de Swing videophone-

systemen van BTicino gekoppeld. 

Alle bewegingen in de hal worden 

zichtbaar gemaakt op de inter-

com. Niet alleen een 

blik van iemand die 

recht voor het bel-

letje staat, maar je 

krijgt een overzichts-

beeld van wat er in 

de hal gebeurt. Als 

bewoners het niet 

vertrouwen, hoeven 

ze de telefoon niet 

op te nemen. We 

hebben ook alle 

brievenbussen in de 

hal in beeld. Als de klant het wil 

kunnen we zelfs nog meer came-

ra’s aansluiten”, aldus Johan.

Frites of slaatje?

“De bewoners hebben zelf 

gestemd en gekozen voor dit 

systeem. De productpresentaties 

waren georganiseerd door de 

Vereniging van Eigenaren, de 

opdrachtgever hier. Marcel 

Bonten, de productspecialist van 

BTicino,  kwam naar de presenta-

t ie  met mooi 

demonstratiema-

teriaal. Ik laat de 

klant altijd samen 

met de leveran-

cier vooraf zien 

wat we kunnen 

bieden.  Als je 

naar de snackbar 

gaat en je bestelt 

een frietje en je 

krijgt een slaatje, 

trekt iedereen zijn 

mond open. Hier 

wil je toch ook vantevoren precies 

weten wat je bestelt?”

Gesmeerde installatie

Voor Johan Bruers was BTicino 

al een bekend merk. “De instal-

latie verliep heel vlot. De ploeg 

werkte gefaseerd: eerst instal-

leerden we de nieuwe systemen, 

zorgden we dat die werkten en 

dan haalden we de oude pas weg. 

De werkdag begon om 7.30 uur en 

om 11.30 uur werkte het nieuwe 

station. Je moest dus wel vroeg 

bij de mensen aanbellen. Dat was 

een hele organisatie! We mon-

teerden vanaf de bovenste verdie-

pingen naar beneden, steeds een 

streng kabels per keer monteren 

en het oude weghalen."

2 DRAADS techniek

“De 2 DRAADS techniek van 

BTicino is fantastisch. Grote voor-

delen zijn dat de installatietijd 

korter is en het aantal fouten tot 

nul beperkt wordt. Naderhand 

kun je klanten sneller helpen in 

geval van storingen. Het ziet er 

clean uit, geen spaghetti aan dra-

den en kabels. Het is een uniek 

systeem, waarbij de voeding, het 

beeld en het geluid over 2 draden 

gaat! Echt heel slim! Normaliter 

heb je daar 4 draden voor nodig”, 

zegt Johan. “De installatie wijst 

zichzelf. We hebben van Marcel 

Bonten een korte instructiecursus 

gehad om te leren de toestellen 

via een laptop te programmeren. 

In het totaal hebben we met 252 

toestellen maar één klein foutje 

gemaakt ,  we hadden b i j 

een toestel een verkeerd num-

mer gezet! Maar de rest verliep  

goed zonder problemen.”

Gemak 

op leeftijd

“Driekwart van 

de bewoners is 

op leeftijd, maar 

ze konden het 

toestel allemaal 

direct bedienen. 

Het gebruiks-

gemak is opti-

maal. Ik was er 

echt verbaasd 

over hoe intuïtief 

het toestel werkt. De beeld- en 

geluidskwaliteit zijn erg goed. De 

bewoners zijn heel tevreden, ze 

voelen zich veel veiliger. We heb-

ben natuurlijk ook ons best 

gedaan niemand tot last te zijn, 

ik vind het belangrijk alles netjes 

op te ruimen en 

even met de stof-

zuiger door de 

hal te gaan.”

Relaties

“Voor mij  als 

relatief kleine 

onderneming zijn 

goede relaties 

met je leverancier 

extra belangrijk. 

Voor de klant 

geeft dat rust en 

vertrouwen wan-

neer je met grote 

jongens als Van 

Geel  Legrand 

zaken doet. Voor 

mij betekent het 

H
‘Bruers Service Security Goirle’ werd 

opgericht in 2005. Het is een jong en 

dynamisch bedrijf met als kernactivitei-

ten het inspecteren van elektrotechni-

sche en bliksemtechnische installaties 

en het beveiligen van objecten. Het doel 

van de onderneming is het vergroten van 

de veiligheid in de breedste zin van het 

woord. Eerlijkheid en zorgvuldigheid 

staan bij BSSG hoog in het vaandel. Deze 

uitgangspunten vormen de basis van 

onze onderneming of het nu een vrijblij-

vend onafhankelijk advies betreft of een 

elektrotechnische of bliksemtechnische 

inspectie.

BSSG wil 

rustig en gestaag 

groeien

■  Boven het oude paneel en rechts 
het  BTicino halstation

Maar 2 draden
Het deurcommunicatiesy-

steem van BTicino heeft een 

eenvoudige bekabeling met 

maar twee, niet gepolari-

seerde draden. Alle Swing 

toestellen hebben uittrek-

bare aansluitklemmen voor 

een eenvoudige en snelle 

installatie. Bij onderhoud kan 

h ierdoor  de  instal lat ie 

gewoon in werking blijven.

ondersteuning en productadvies. 

Ik neem altijd deskundigen mee 

naar een project. Die laat ik over 

hun producten praten. Ik werk 

ook  graag met concullega's 

en heb een sterk netwerk opge-

bouwd. Je moet in zaken niet 

bang zijn voor elkaar, maar 

elkaar juist wat gunnen. Voor 

mij is de flexibiliteit van een klei-

ne onderneming fantastisch. 

Ik  houd van een technische 

uitdaging. Als het niet op te los-

sen is, ga ik het maken. Daar sta 

ik om bekend: “Ik los het altijd 

op." ■
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Sinds 1 januari dit jaar heeft de 

afdeling Customer Service een 

nieuwe teamleider, Ad Schelle-

kens. Ad is zeker geen vreemd 

gezicht in de branche. Hij werkt 

al 20 jaar als area- en export 

manager binnen de installatie-

wereld. Mede hierdoor kan hij 

zich goed inleven in de verwach-

tingen die een klant van Custo-

mer Service heeft. Ad kan als 

het ware “van buiten naar bin-

nen kijken”. 

Spil

“Onze afdeling Customer Service 

is een belangrijk onderdeel van 

de binnendienst bij Van Geel 

Legrand. Het is de spil tussen de 

markt en het bedrijf”, zegt Ad. 

“Met de nieuwe 

twee-spl i ts ing 

kunnen we onze 

klanten efficiën-

te r  te  wo o rd 

s t a a n .  O rd e r 

Entry is verant-

woordelijk voor 

het administra-

tieve logistieke 

proces. Hieron-

der verstaan we: 

orderbegeleiding, 

prijzen, levertij-

den, retouren- en 

klachten mana-

gement. Sales 

Support & Spe-

c ia l  Products 

richt zich vooral 

o p  t e c h n i s c h 

c o m m e r c i ë l e 

zaken,   zoals 

technisch advies en oplossingen, 

kleinere offertes en de diverse 

'special' aanvragen”, legt Ad 

uit.

Prettig en persoonlijk

“In totaal werken hier negen 

enthousiaste mensen. Een 

speerpunt in de laatste maan-

den was het verbeteren van de 

technische kennis, telefonische 

bereikbaarheid en de  werkver-

deling binnen de afdeling. Hope-

lijk kunt u allemaal de ver-

beteringen ervaren, als u ons 

belt!”, besluit Ad. ■

Customer Service:

“klant is voor ons kern van de zaak”

■ Het Sales Support & Special Products team
v.l.n.r.: Rob van Eert, Joris Schoenmakers,
Angelique Sleutjens, Thussi Adelaars

■ Het Order Entry team 
v.l.n.r.: Ineke Mostert, Marianne van Liempd, 
Ryanti Soetoredjo, Mieke van Doremalen 

■ Ad Schellekens
Manager Customer Service

BTicino Axolute binnenstation

met standaard LCD kleurenscherm
Plat 

Nieuws

Het platte ontwerp van het Axo-

lute binnenstation geeft een ele-

gant designeffect. Het product 

heeft alles in huis voor veelei-

BTicino Axolute is een 

nieuw binnenstation met 

innovatieve 2 DRAADS tech-

niek voor het luxe deur-

communicatiesegment. Het 

systeem kent vijf verschil-

lende design afdekramen in 

verschillende kleuren. Een 

helder 2,5”LCD kleuren-

scherm is standaard op dit 

toestel. Door de verschil-

lende designopties past 

Axolute binnen elk veel-

eisend interieur. 

sende klanten. Via de mobiele 

telefoon kan men op afstand 

de deur openen voor familie-

leden of huishoudelijk perso-

neel. Het LCD scherm geeft 

perfecte beeldkwaliteit. Onge-

wenst bezoek kan zo makkelijk 

worden geweerd. Het display 

met handsfree optie is zeer 

gebruiksvriendelijk. 

Innovatief

De 2 DRAADS techniek maakt 

installatie eenvoudig en snel. 

Fouten maken is er niet meer 

bij. De snelle en eenvoudige 

installatie maakt dit product 

ook zeer geschikt voor de 

renovatiemarkt. ■

e afdeling Customer Service is volop in beweging. Om u professioneler te bedienen 

wordt vanaf 1 juli de afdeling opgesplitst in de twee aandachtsgebieden: Order Entry en Sales 

Support & Special Products. De klant is de kern van de zaak voor Customer Service. Nu is ook de 

organisatie op deze manier ingericht.

D

Opening nieuwe

bedrijfspand druk bezocht

Personeel toont 

eigen producten 

in wervelende 

‘mode’show

Op 17 en 18 april maakten veel 

relaties van Van Geel Legrand 

gebruik van de uitnodiging om de 

officiële opening van het nieuwe 

pand bij te wonen. Na koffie met 

gebak, werden de gasten rond-

geleid door het nieuwe pand. Als 

afsluiting van de middag was er 

nog een aangename verrassing. 

Een deel van eigen personeel gaf 

na koffie met een productpre-

sentatie in de vorm van een flit-

sende modeshow die met hulp 

van een professionele choreo-

grafe was ingestudeerd.

Creatief met Cablofil

Cablofilklem 'missing link’ in kunstwerk
Dat onze producten ware kunst-

werkjes zijn, wisten wij zelf al. 

Maar wat beeldend kunstenaar 

Ton Duivenvoorden met het 

Cablofil hulpstukje CF558071 

allemaal kan, daar hadden wij 

nog even niet aan gedacht! Dui-

venvoorden's voorliefde voor 

constructies heeft met zijn tech-

nische achtergrond te maken.  

In een vorig leven was hij che-

misch technoloog. Voor dit 

kunstwerk gebruikte Ton 108 

velgen. Voor het probleem hoe 

en onder welke variabele hoek 

ze te verbin-

den, gebruik-

te  h i j  een 

koppelplaatje 

van Cablofill. 

Het kunst-

werk stond 

onlangs in 

het Twentse 

platteland als 

o n d e r d e e l 

van een fiets-

route 'tussen 

m e s t  e n 

mais'. ■

■  Cablofil 
hulpstukje  
CF558071


