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1945. In de nasleep van de 
2de Wereldoorlog waren er 
weinig wisselstukken voor 
voertuigen beschikbaar. 
Daardoor werd er veelal een 
beroep gedaan op de “elek-
trobobineur” om de starters 
en dynamo’s van deze voer-
tuigen te laten herstellen. 
Eén ervan was het toen pas 
opgerichte “Maurice Van-
denabeele”, dat zo zijn eer-
ste stappen in de automo-
bielsector zette.

Vanaf de jaren 50 tot van-
daag kende het bedrijf een 
sterke ontwikkeling met 
een continue uitbreiding in 
bedrijfsgebouwen, in activi-
teiten, aantal medewerkers 
en gespecialiseerde know 
how. Naast de automobiel-
techniek, is Vandenabeele 
vanaf de jaren 80 ook toon-
aangevend geworden in 
gereedschap en uitrusting 
voor garage, bouw en in-
dustrie. 

Ook op het vlak van tele-
communicatie, connecti-
viteit en ICT is Vandena-
beele inmiddels een begrip 
op regionaal en  nationaal 
vlak. Op al deze verwezen-
lijkingen kunnen we terecht 
“Preus lik 75” zijn.

Wij zijn allemaal dan ook 
trots op allen die hun steen-
tje hebben bijgedragen aan 
de voorbije en toekomsti-
ge groei van ons prachtige 
Vandenabeele: 

In eerste plaats denken we 
aan de huidige collega’s, de 
vroegere collega’s die nu 
van hun pensioen genieten 
en de collega’s van het eer-
ste uur die ons inmiddels 
zijn ontvallen.

Daarnaast gaat onze dank 
natuurlijk ook uit naar alle 
leveranciers en ondersteu-
nende partners die ons met 
kwaliteitsproducten, advies 
en gespecialiseerde kennis 
bijstaan.

Maar… laten we vooral onze 
klanten niet vergeten! Hun 
vertrouwen bij onze samen-
werking is het wat ons elke 
dag vooruitbrengt.

Aan jullie allen wensen we 
alvast veel leesplezier bij 
deze bijzondere editie van 
het Vandenabeele Maga-
zine in het thema van ons 
75-jarig bestaan.

Verbonden



Ruim 50 jaar heeft Hans Kindt tot 
eind 2016 als algemeen directeur  
actief meegebouwd aan de groei van  
Vandenabeele met een gezond inzicht, 
een eigen stijl en een grote liefde voor 
het bedrijf. 

Ik was vereerd wanneer de huidige di-
rectie me voorstelde een korte kroniek 
te schrijven in deze jubileumbrochure. 
Het wordt geen lang verhaal, ook geen 
historiek, maar een milde hunkering naar 
mijn beroepsverleden. Zoek geen chro-
nologisch relaas, maar, misschien enige 
gevoelsmatige uiting van gewaarwordin-
gen en opvallende feitelijkheden.

Als afgestudeerde van het Hoger Han-
delsonderwijs boekhouden-secretariaat 
te Waregem trad ik aan bij Maurice Van-
denabeele in november 1963. Wie kon 
bevroeden dat deze instap pas tegen 
november 2016 in volle schoonheid zou 
beëindigd worden. 53 jaar meegezogen 
in het zog van een ondernemingsexpan-
sie die gaandeweg ontwikkelde  tot  de 
mooie exploitatie die we vandaag ken-
nen.

Mijn aanvankelijke opdracht was het be-
heer van de boekhouding en algemene 
administratie. In de jaren zestig waren de 
hulpmiddelen vrij primitief, alles handge-
schreven en uit het hoofd opgeteld. De 
personeelsbezetting was minimaal en 
onze werkdagen waren lang. Ik woonde 
toen nog in Waregem en verplaatste me 
met het openbaar vervoer. Niet zelden 
was ik pas tegen 21 uur thuis.

Het gebouw waarin de firma huisde was, 
zoals in die tijd een vaak voorkomende 
loods-model en omvatte binnenin, bure-
len, magazijn en werkplaatsen. Diverse 
keren werden annexen opgetrokken of 
isolatie  en centrale verwarming aange-
bracht. Naarmate de gestage uitbreiding 
werd de minder rationele formatie vol-
ledig afgebroken om ruimte te creëren 
voor het actuele gebouwencomplex. Ik 
heb kunnen meewerken aan het concept 
en hoop terecht fier te kunnen zijn over 
deze verwezenlijking. Burgemeester J.P. 
Declerck noemde ze ooit: het visitekaart-
je voor Ingelmunster.

Mijn bijdrage in de groep Vandenabeele 
ontwikkelde zich, reeds na enkele jaren in 
dienst, tot ontwikkeling van de synergiën 
voortspruitend uit het puur ambachtelij-
ke naar distributie van aanverwante pro-
ducten en onderdelen. Alsdan werd mijn 
tijdsbeslag opgesplitst in een adminis-
tratief en logistiek gedeelte, alsook het 
stimuleren van de verkoop. Er was een 
tijd dat ik zelf instond voor het onthaal 
van klanten die een autoradio wensten 
aan te schaffen. Bijkomende luidsprekers 
met een verhoogde sonoriteit en  het 
opkomende stereo –effect. Dit werd een 
vrij lucratieve branche en bracht ook veel  
potentieel mee voor de werkplaatsen. 

De ontstoring van de FM-zenders, soms  
een nachtmerrie, lag in handen van be-
kwame medewerkers. In ons topjaar ver-
kochten we meer dan 8000 toestellen.

De externe verkoop van onderdelen 
(aanvankelijk enkel auto-elektriciteit)  
kreeg langzaam vorm. We hadden han-
delsafgevaardigden nodig. Dit beroep, in 
de automobiel branche is geen sinecure. 
Na enige hortende en moeizame allure 
vonden we tenslotte twee gemotiveerde 
collega’s (R1, R2) die met de nodige Sch-
wung, en op korte tijd een goede markt-
penetratie realiseerden. Beide bleven in 
dienst tot aan hun oppensioenstelling. 
Misschien zijn er zich niet van bewust 
dat de vele klanten die ze ooit aanbrach-
ten, er op vandaag nog altijd zijn.

Het assortiment breidde uit en we waag-
den ons ook aan garage-installaties. Ik 
herinner me nog hoe tevreden de zaak-
voerder was toen we ons eerste totaal-
project binnenhaalden. In de aanloop 
naar deze opdracht was er soms wel enig 
scepticisme maar ik geloofde vast, ver-
trouwend op de capaciteiten en inzet van 
het personeel, dat we geen onberede-
neerd risico namen. Onze medewerkers 
bekwaamden zich in het opmaken van 
plan en bestek en de ervaring groeide.

Weldra verstrekten we constructief ad-
vies waarin de klant zijn wensen terug-
vond. Exploitanten van Mercedes, BMW, 
Volvo, VW en anderen vertrouwden ons 
hun installaties toe. We steunden uitslui-
tend op A-merken, zoals Bosch, Neder-
man, Nussbaum e.a. 

Een pluspunt van de firma Vandenabeele 
is de superieure kwaliteit van de mede-
werkers. Tot in de jaren 2000 groeide 
het effectief voortdurend en waren de 
wisselingen eerder zeldzaam. De lokale 
bevolking was sterk bewust van de vas-
tigheid die bij ons legio was. Nu merk ik 
dat sommige jonge krachten, nog wel 
over de nodige bekwaamheid beschik-
ken, maar een sterk gevoel koesteren 
om op andere werkkringen ervaringen 
op te doen. Dit wordt door twijfelachtige 
raadgevers geïnspireerd. Ik heb nooit een 
medemens ontmoet die, na een langdu-
rende carrière, ontevreden was, integen-
deel!

Onze administratie was sterk en up-tot-
date. De ondersteunende kernkrachten 
in boekhouding, secretariaat en informa-
tica hebben onnoemlijk bijgedragen tot 
ons succes. Welgevallige situaties ont-
spruiten in een geest van samenwerking. 

De meest onheilspellende gebeurtenis 
was het schielijke overlijden in 1982 van 
de stichter-zaakvoerder Maurice Van-
denabeele. Godzijdank was er door de 
erflater een keurige opvolging voorzien, 
in hoofde van zijn neef Noël  Simoens, 

papa van de huidige CEO. Derde gene-
ratie, onder een gunstig gesternte. Na 
enkele heroriënteringen namen we een 
aanloop in een gunstig investeringskli-
maat, naar actualisering  van het bedrijfs-
beleid.

Zoals ik eerder zei, kunnen er verhalen 
en bevindingen neergeschreven wor-
den die tientallen pagina’s omslaan. Dit 
is alleen boeiend voor mezelf. Toch wil 
ik niet verhullen dat de passie voor mijn 
beroep nog altijd in mijn gedachten om-
gaat. Zelfs de fouten die ik maakte zijn 
niet verhuld.

De groep Vandenabeele, ondertussen 
in bekwame handen verdergezet, heeft 
vandaag marktaandelen op nationaal 
vlak, zowel in onderdelen als in telecom-
municatie. Voor deze laatste activiteit 
beklommen we, door een goede mede-
werker aangespoord, de verschillende 
echelons en leerden omgaan met multi-
nationals.

In elk geval gaat alles door in de goe-
de richting en kan ik trots zijn ook aan 
de verschillende fasen actief te hebben 
meegewerkt.

AAN HET WOORD
Hans Kindt

     Een pluspunt van de  
firma Vandenabeele is de 
superieure kwaliteit van 
de medewerkers.
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VOORKOM DIT 
PROBLEEM MET 

In de praktijk blijkt dat AdBlue in 
bepaalde omstandigheden gaat 
kristalliseren in de SCR-katalysator. Dit 
gebeurt voornamelijk wanneer korte 
afstanden worden gereden en de 
temperatuur in de katalysator niet hoog 
genoeg wordt.
Door het kristalliseren van de AdBlue 

raakt de SCR-katalysator verstopt, 
met vermogensverlies en storingen tot 
gevolg. Dit kan nu voorkomen worden 
dankzij het Xenum Admax additief. 
Deze toevoeging gaat het kristalliseren 
van de AdBlue in de SCR-katalysator 
tegen, ook wanneer deze niet volledig 
op bedrijfstemperatuur komt.

ADMAX ADBLUE ADDITIEF
BESCHERMT DE KATALYSATOR 
TEGEN SCHADELIJKE KRISTALVORMING
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www.xenum.be

NIEUW

Maurice Vandenabeele Noël Simoens

In memoriam
VANDENABEELE: EEN VERHAAL VAN GENERATIES
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In 1945 werd de firma Maurice 
Vandenabeele opgericht als ge-
specialiseerde werkplaats in de 
Gentstraat in Ingelmunster. Kort 
daarna leerde zijn neef Noël Si-
moens als jonge man er de kne-
pen van het vak en werd er zijn 
rechterhand.

De jaren erna kon hij met zijn 
passie voor techniek en sociale 
openheid terecht in zijn functie als 
verantwoordelijke van de automo-
bielwerkplaats. 

Maurice Vandenabeele overleed 
onverwacht in 1982 en zijn positie 
als afgevaardigd bestuurder werd 
toen overgenomen door Noël Si-
moens. Onder het beleid van Noël 

Simoens en Hans Kindt groeide het 
bedrijf verder uit en werden nieu-
we activiteiten aangevat.

Eind van de jaren 90 maakte zijn 
zoon Danny zijn intrede in het be-
drijf en werd hij de zaakvoerder 
kort nadat Noël Simoens op pensi-
oen ging. Tot kort voor zijn dood in 
oktober 2017 bleef Noël Simoens 
dagelijks een vaste waarde in het 
bedrijf. 

Onder het management van Danny 
Simoens samen met Koen Denys 
heeft Vandenabeele tot op van-
daag altijd zijn familiale karakter 
weten te bewaren, iets waar de vo-
rige generaties “Preus lik 75” zou-
den op zijn.

Noël & Maurice anno 1946
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Met  75 jaar op de teller is aan 
kennis en ervaring geen ge-
brek bij Vandenabeele. Door 
een nauwe samenwerking met 
onze leveranciers/partners 
hebben we reeds meerdere er-
kenningen om op ons palmarès 
te schrijven dit jaar. 

Gold Partner Nederman

Dat we ons 
Gold Partner 
mogen noemen, 

is het bewijs dat we actief zijn 
met het promoten en verkopen 
van Nederman producten, waar-
bij belang wordt gehecht aan  
wederzijds succes en zakelijke 
kansen. 

Dealer of the Year Fleetguard

Award dat het 
ware partnerschap 
aantoont met de  

wereldwijde leverancier voor  
filters en motoronderdelen. 

Platinum Partner Proximus

Reeds tweemaal op 
een rij, de allerbes-
te partner in België 

op basis van kwaliteit en service 
in de Proximus dienstverlening. 

Platinum Partner

Vandenabeele is reeds meer-
dere jaren bekroond tot Plati-
num Partner. Met deze hoogste  
status tonen we aan dat we  
professionele ondersteuning en 
advies op maat aanbieden voor 
het hele Samsung portfolio.

AAR

Ook zijn we trots op 
onze benoeming als  

Apple Authorised Reseller. Met 
deze certificatie garanderen we 
professioneel advies en onder-
steuning op alle Apple produc-
ten en diensten. 

Exclusieve partner

Tevens is Vandenabeele ook 
Partner of Securitas en benoemd 
tot Coyote Service Center.

Service & ervaring
JARENLANG DE PERFECTE COMBINATIE

Tijd voor verandering!
Temps de changer !

Zoek de Fleetguard filter voor uw toepassing op  
cumminsfiltration.com
Cherche le filtre Fleetguard pour votre application sur  
cumminsfiltration.com

Fleetguard Filters: 
n voldoen of overtreffen OEM specificaties 
n vallen onder de beste garantie in de industrie
n verminderen olie en brandstof verbruik
n  kunnen verlengde onderhoudsbeurten aanbieden

Les filtres de marque Fleetguard:
n atteignent ou dépassent les spécifications des constructeurs
n offrent la meilleure garantie de l’industrie
n réduisent la consommation d’huile et de gas-oil
n prolongent les intervalles d’entretien

product catalogus Fleetguard ad 2020.indd   1 4/08/2020   13:48:41
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WERELDWIJDE EXPERTISE:
OE COMPETENTIE VAN HELLA
GECOMBINEERD MET  
DIAGNOSE ERVARING VAN  
HELLA GUTMANN - VOOR  
DIVERSE SNELLE EN  
RENDABELE WERKPLAATS  
OPLOSSINGEN.

DE COMPLETE WERELD VAN 
ELEKTRONICA.

www.flennor.de

• 1935:	Corporate	(company)	foundation	

• 85	years	owner	managed,	headquarter	in	Düsseldorf/Germany	

• 300	employees	and	45	sales	engineers	internationally	

• Product	groups:	belt	and	belt	kits,	tensioners,	waterpumps,	wheel	bearing	kits, 
steering-	and	suspension	parts	fuel	hoses,	wiperblades	and	glow	plugs	

• Central	European	warehouse	with	approximately	20.000	m²	storage	area	is	located 
in	Mönchengladbach/Germany	

• supported	by	the	two	worldwide	leading	systems	TECDOC	and	ACTIVANT	/	Epicor	

• 5	production	plants,	three	in	Germany,	one	in	Czech	Republic	and	one	in	China, one	
distribution	warehouse	in	the	USA

Driven by 
      

What drives you,
drives us

www.boschaftermarket.com

Bosch is de ideale partner voor 
professionele en effi  ciënte service in uw 
garagebedrijf. Wij ondersteunen u door het 
leveren van kwalitatieve OE-onderdelen en 
vooruitstrevende werkplaatsapparatuur. 
Onze technische experts beantwoorden 
uw technische vragen via onze hotline en 
bieden u de nodige trainingen, aangepast 
aan de allernieuwste ontwikkelingen.

MOBILITY



Al van in het prille begin, toen 
Maurice Vandenabeele begon 
met een werkplaats voor de 
herwikkeling van elektromo-
toren (bobinage), was Bosch 
het favoriete merk. De band 
tussen Bosch en Vandena-
beele is de voorbije 75 jaar 
alleen maar sterker gewor-
den. “Vandenabeele is een 
van de trouwste klanten van 
Bosch. We delen dezelfde 
waarden en hebben dezelfde 
toekomstvisie. Dat is ook de 
reden waarom we met elkaar 
samenwerken,” zegt Olivier 
Lannoy, Country Sales Mana-
ger Bosch Benelux.  

Dieselexpert

Bosch gold 75 jaar geleden 
al als de referentie voor ont-

stekingssystemen en injectie-
pompen voor dieselmotoren. 
Omdat Maurice Vandenabeele 
zijn klanten de beste kwaliteit 
wou bieden, was de keuze voor 
Bosch snel gemaakt. Door de 
jaren heen ontwikkelde Van-
denabeele zich als een erva-
ren dieselexpert met een ei-
gen test- en hersteldienst en 
als specialist in de revisie van 
starters en alternatoren. Bosch 
speelde met nieuwe technolo-
gieën, innovatieve producten 
en het juiste equipment een 
belangrijke rol in die ontwik-
keling. Met innovaties als de 
elektronische dieselinjectie, 
common-rail-hogedrukdiese-
linjectie of het Denoxtronic-uit-
laatgasbehandelingssysteem, 
werd de dieselmotor steeds 
zuiniger en schoner. 

Maar een dieselmotor is pas 
efficiënt als deze ook goed on-
derhouden en regelmatig gevi-
seerd wordt. Dieseltestbanken, 
KTS-diagnosetoestellen en de 
nodige reserve-onderdelen zijn 
daartoe noodzakelijke tools. 
Vandenabeele investeerde in 
het nodige Bosch-equipment 
en de bijscholing van zijn me-
dewerkers en is vandaag een 
van de grootste Bosch Diesel 
Centers in België.

“Al       jaar aan het
 vandenabeele en bosch: een hechte samenwerking       

Eerste generatie common-rail-
componenten.

12 13

Vandenabeele biedt daar-
naast ook een uitgebreid aan-
bod Bosch-onderdelen en 
Bosch-equipment aan. Daar-
naast ondersteunt het ook 
de garageconcepten Bosch 
Car Service, AutoCrew, Bosch 
Injection Systems en Bosch 
Workshop Partner. 

Investeren in de toekomst

Net zoals Bosch gelooft ook 
Vandenabeele dat diesel een 
rol te spelen heeft in de over-
gang naar een klimaatvriende-
lijke mobiliteit. Er zullen ook het 
komende decennia nog heel 
wat auto’s met een verbran-
dingsmotor rondrijden, vaak 
als hybride. Het is dus nodig 
te blijven investeren in verdere 
technologische ontwikkelingen 
van efficiënte verbrandingsmo-
toren en in het onderhoud en 
de reparatie ervan. Ook in het 
heavy-duty vrachtverkeer zal 
diesel een grote rol blijven spe-
len. Vandenabeele specialiseert 
zich daarom ook steeds meer in 
vrachtwagens. 

“Net zoals Bosch is Vandena-
beele zeer toekomstgericht. 
Het blijft niet stilstaan bij het 
heden, maar anticipeert op 
nieuwe trends en toepassingen. 

Vandenabeele was steeds 
mee met de nieuwigheden die 
Bosch introduceerde, inves-
teerde erin en promootte deze 
ook naar hun klanten,” beves-
tigt Olivier Lannoy.

Vandaag zien we dat ADAS 
(advanced driver assistance 
systems) steeds belangrijker 
worden. Daarom zijn ook voor 
onafhankelijke garages de ken-
nis over deze systemen en 
het kalibreren ervan een grote 
troef. Ook daar speelt Van-
denabeele een voortrekkersrol. 
Zij investeren in opleidingen 
rond ADAS en promoten het 
Bosch-kalibriatietoestel DAS 
3000. Verder specialiseert Van-
denabeele zich ook sterk in 
stuurdelen en andere nieuwe 
technologieën. 

“Vandenabeele straalt inno-
vatie uit. Ze staan open voor 
nieuwe technologieën en zijn 
klaar voor de toekomst. Daar-
naast zijn zij ook innovatief in 
hun samenwerking. Het team 
zoekt mee naar oplossingen. 
Dat is de reden dat wij al 75 jaar 
nauw samenwerken en waarom 
ik geloof dat er nog eens zoveel 
jaren bij kunnen komen,” besluit 
Olivier Lannoy. 

Bosch-infuus”

1927: eerste in serie geproduceerde dieselpomp 
(inline pump)

1960: eerste in serie geproduceerde  
Bosch-verdeelpomptype
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Bosch garageconcept  
HET VERTROUWDE IJZERSTERK IMAGO

Meer dan ooit heeft de garagehouder  
nood aan een professionele samen- 
werking met een leverancier die de 
nodige kennis en logistieke onder-
steuning kan aanbieden. Deze on-
dersteuning wordt de onafhankelijke  
garage geboden met de wereldwijde 
concepten van Bosch en dit via Van-
denabeele.

Technische ondersteuning

 > Regelmatige theoretische en prak-
tische opleidingen over Bosch en 
andere (Aziatische, Italiaanse…) sys-
temen

 > Technische documentatie zoals 
Bosch leergangen, Autodata en 
ESI[tronic] (met o.a. diagnosehand-
leidingen, foutzoekschema’s, sen-
sormeetwaarden…)

 > Bosch Hotline voor onmiddellijke 
praktische informatie

Marketing 

 > Identiteit door vlaggen, zuilen, 
voertuigstickers, kleding, enz.

 > Publiciteitsmateriaal zoals druk-
werk, advertenties, gadgets, web-
site, etc.

 > Lokale communicatie mede gefi-
nancierd door Vandenabeele

Logistieke ondersteuning

 > Meerdere keren per dag gratis leve-
ring uit de ruime voorraad van Van-
denabeele

 > Mogelijkheid tot online voorraad 
consulteren en bestellen

Waarom bij Vandenabeele

 > Het online platform Connect2V 
biedt naast een performant opzoek- 
en bestelsysteem ook vele andere 
praktische functies zoals schroot-
beheer, opvolging back orders, ver-
zoek tot interventie, waarborgaan-
vraag, afhaalopdracht e.d.m.

 > Voor de garage biedt Vandenabee-
le een technische dieselservice op 
topniveau voor testen en herstellen 
van dieselcomponenten.

 > Bij de Vandenabeele Academy 
worden telkens een aantal Bosch 
dagtrainingen te Ingelmunster ge-
organiseerd. Dankzij het volledig 
uitgeruste opleidingscentrum kun-
nen deze theoretische en prakti-
sche trainingen op voertuigen wor-
den gevolgd in de regio.

 > Voor elk van de conceptgarages or-
ganiseert Vandenabeele minstens 
jaarlijks een bijeenkomst te Ingel-
munster. Daarbij wordt naast een 
infosessie ook een gezellige barbe-
cue aangeboden.

LANCERING nieuw garageconcept
Vandenabeele heeft de primeur om verdeler te zijn van een 
gloednieuw concept in België. EUROGARAGE. In 26 landen 
op 4 continenten is het GroupAuto garagenetwerk een van 
de grootste onafhankelijke reparatienetwerken ter wereld. 
Dit netwerk omvat zowel EUROGARAGE als TOP TRUCK. 

Het TOP TRUCK-netwerk, met 1413 werkplaatsen, is ‘s 
werelds grootste onafhankelijke netwerk van dienstverleners 
voor middelgrote en zware bedrijfsvoertuigen en is al vele jaren 
werkzaam in België. 

Het EUROGARAGE-netwerk brengt meer dan 6755 
werkplaatsen samen die diensten verlenen voor 
personenauto’s, lichte en middelgrote bedrijfsvoertuigen. 
Deze garagenetwerken hebben directe toegang tot 51 
partnerleveranciers van originele onderdelen (OE) en OE-
equivalente onderdelen. Deze toegang tot onderdelen, 
gecombineerd met toonaangevende training en technische 
ondersteuning, stelt de conceptgarages in staat om te werken 
aan een breed scala aan voertuigen tegen een concurrerende 
prijs. Dit unieke garageconcept is onlangs geïntroduceerd in 
België en wordt door Vandenabeele ondersteund.

Het doel van EuroGarage is om een consistent en professioneel 
serviceniveau te bieden door het garagenetwerk te 
ondersteunen met vier belangrijke elementen: 

 > Branding 

 > Marketingondersteuning 

 > Technologie 

 > Training en technische ondersteuning 

Deze vier elementen worden gecombineerd met toegang 
tot OE-equivalente apparatuur en onderdelen via de 
samenwerking met GroupAuto en hun wereldwijde netwerk 
van onderdelendistributeurs zoals Vandenabeele. 

Het resultaat is een wereldwijd garagenetwerk van 6755 
garages die in staat zijn om betaalbare diensten te bieden 
voor zowat elk merk, model, jaar van het voertuig, evenals 
een hoogwaardige ervaring voor voertuigeigenaren en 
wagenparkbeheerders.

15
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www.denso-am.eu

WAT MAAKT EEN 
ONDERDEEL PERFECT?
DENSO in de aftermarket. Enkel voor onderdelen die 
perfect aan alle kwaliteitseisen voldoen. Zodra u DENSO 
kiest, kunt u rekenen op een perfect resultaat. Kies 
verstandig, kies voor DENSO.

CHOOSE DENSO. Free your thinking.

ELPARTS |  JAKOPARTS

Klein of groot – Het 
volledig programma!
Dankzij ons Elparts-assortiment bieden 
we een volledig programma aan om 
aan alle behoeftes van auto tot 
gebruiksvoertuig, te voldoen. Onze 
professionele oplossing voor de 
werkplaats. De reden waarom wij 
gekozen worden als nummer één.

Passt immer!

Nummerplatenpers Crafting  
the future of 

friction and 
brake parts

KAWE.NL

Crafting  
the future of 

friction and 
brake parts

KAWE.NL

Crafting  
the future of 

friction and 
brake parts

KAWE.NL

Crafting  
the future of 

friction and 
brake parts

KAWE.NL

Crafting  
the future of 

friction and 
brake parts

KAWE.NL

Crafting  
the future of 

friction and 
brake parts

KAWE.NL
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Een pionier 
als partner
Van full service oplossingen 
tot nieuwe GDi-technologie, 
Delphi Technologies is al 
meer dan 100 jaar een pionier 
binnen de autosector.

© 2020 Delphi Technologies. All rights reserved.

Trainingsaanbod  

in de regio
Een actueel trainingsaanbod in de 
regio met de nadruk op praktijk 
bij voertuigen en componenten.

Praktische dagtrainingen op voer-
tuigen

Actueel is een professionele fou-
tendiagnose niet meer enkel een 
kwestie van het juiste toestel. Voor 
de moderne voertuigsystemen is 
een gedegen kennis nodig om een 
juiste vaststelling te kunnen doen 
en uw klant te kunnen helpen.

Daarom organiseert Vandenabeele 
in samenwerking met Bosch, markt-

leider in dergelijke systemen, regel-
matige theoretische en praktische 
opleidingen in het opleidings-
centrum te Ingelmunster. Hierbij  
worden telkens verschillende prak-
tische problemen op voertuigen 
getest.

Gratis avondtrainingen 

Op regelmatige basis voorzien wij 
gratis avondsessies waarbij diverse 
actuele technische thema’s worden 
behandeld. Vanuit een technisch 
probleem worden praktische oplos-
singen voorgesteld om efficiënter 
en rendabeler te werken. Daarbij 

worden naast praktische tips ook 
demonstraties van equipment op 
voertuigen gegeven.

Certificatietrainingen

In samenwerking met officiële in-
stanties organiseert Vandebeele 
trainingen in het behalen van cer-
tificaten voor bvb. werken aan elek-
trische / hybride voertuigen of aan 
de koelmiddelkring in een motor-
voertuig.

Vind welke van onze trainingen die 
voor u past via  onze Linkedin- en 
Facebookpagina.

19
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Webasto, de totaalaanbieder voor koel- en verwarmingssystemen!
Webasto, le fournisseur exclusif en système de chauffage et climatisation!

n Lucht- en waterverwarmers    Chauffages à air et à eau 
n Airconditioningsystemen        Systèmes de climatisation
n Warmtewisselaars                  Echangeurs de chaleur                            
n Koel- en vriesapparatuur       Systèmes de réfrigération et congélation

www.webasto.nl www.webasto.be

Vandenabeele infobrochure opendeurdagen 2020 A4.indd   1 29-7-2020   13:49:41

www.osram-benelux.com

Light is performance
NIGHT BREAKER® LASER

Light is OSRAM

Voordelen NIGHT BREAKER® LASER
 — Beter en meer zicht
 — Meer licht maakt het mogelijk om verder te zien 
en dus sneller te reageren

 —  Wegtekens, obstakels en gevaren zijn daardoor 
sneller te herkennen

 — Hoger rijcomfort 
 — Comfortabel voor oudere en brildragende bestuurders 
 — Ideaal voor bestuurders die last hebben van 
nachtblindheid

 — Ideaal voor vervuilde en verouderde koplampen
 — Premium kwaliteit gemaakt in Duitsland

Kenmerken NIGHT BREAKER® LASER
 — Tot 150% meer licht op de weg1)

 — Tot 150 m langere lichtbundel, waardoor meer 
reactietijd bij gevaarlijke situaties

 — Tot 20% witter licht1)

 — Meer lichtprestaties dankzij innovatieve 
laserablatietechnologie2)

 — Uniek ontwerp met lasergeëtste productnaam2)

 — ECE goedgekeurd
 — Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3 en HB4

1) vergeleken met minimale ECE R112/R37 eisen
2) H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Anzeige_NB_Netherlands_260718.indd   1 26.07.18   17:29



Atelier  
in de kijker
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Uw voertuig extra uitrusten? Of het nu gaat om uw persoonlijke auto, camper of een vloot bedrijfsvoertui-
gen... ontdek ons aanbod aan voorzieningen om het comfort op de baan naar een hoger level te brengen.  
Dankzij een eigen (de)montage- en herstellingsdienst in voertuigtechniek met een eigen werkplaats kan  
Vandenabeele een snelle service leveren. 

Installatie en herstelling van bevei-
ligings- en comfortsystemen zoals 
alarmsystemen, laadruimtesloten, 
track and tracesystemen, parkeer-
sensoren, achteruitrijcamera’s, ach-
terafmontages van cruise control 
e.d. Officiële erkenning voor de in-
stallatie van alcoholsloten.

 
 

 
Volledige service voor voertuigair-
conditioning: controle, lektest, bij-
vullen, herstelling…

Erkend regionaal servicepunt 
Webasto voertuigverwarming & 
dakventilatie. Herstelling en mon-
tage in personen- en vrachtwagens, 
motorhomes… 

Ook voor Eberspächer verwarmin-
gen. Water- en luchtverwarmingen 
voor specifieke toepassingen zoals 
het verwarmen van bestuurdersca-
bines, plantentransport, tanktrans-
port, e.d.m.

Ministrieel Erkende Werkplaats 
voor herstelling en ijking van ta-
chografen en snelheidsbegrenzers. 
De verplichte ijking om de 2 jaar 
op elk voertuig boven de 3,5 ton is 
onze specialiteit. Tevens zijn we ook 
voorbereid voor de service van de 
slimme Tacho 1C.

 > Herstelling in eigen werkplaats

 > Volledige service & toebeho-
ren voor digitale tachografen 
(Stoneridge & VDO)

 > Meerdere uitleesmogelijkhe-
den beschikbaar

Installatie en technische service 
voor multimedia zoals, autoradio, 
GPS navigatie, Coyote radarmel-
ders, televisie, enz.

Cruise control

 MultiControl

 Webasto dieselverwarming

Montage OBU (On Board Unit voor  kilometerheffing) op vaste voeding

uitrusting campingcar

Achteruitrijcamera Pioneer 2-DIN radio  
+ aansluiting achteruitrijcamera & navigatie

23Schotelantenne TV / DVD Bedieningspaneel
TV Vlaanderen
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POWERED BY

VANDENABEELE

The only UK manufacturer of rotating electrics!

Starter Motors and Alternators from a European Original Equipment Manufacturer
 for Truck, Bus & Coach

•  Original Equipment supplier to over 40 European manufacturers including: 
    DAF, Scania, MAN, Van Hool, Iveco, Alexander-Dennis, Wright Group, Optare, VDL, Volvo, Cummins, CAT, etc

• No surcharges, no old core requirement

www.prestolite-eu.com
www.hc-cargo.nl

Sterk in 
onderdelen

Bij ons staat
kwaliteit centraal

Al onze producten zijn CE 
gekeurd en voldoen aan de 

strengste kwaliteit-standaarden.  
Ons technisch team is zeer toegewijd 
en bewaakt over de kwaliteit van de 

producten door gebruik te maken 
van de modernste testapparatuur 

en geijkte processen.
Jaarlijks testen we meer 

dan 4500 onderdelen 
en units.

 

5
JAAR
GARANTIE

Blue Smart Lader
IP65 De keuze van professionals

Bestand tegen water, stof en chemicaliën
Zevenstaps intelligent laadalgoritme
Herstel van diep ontladen ‘dode’ accu’s
Automatische stroomvoorzieningsfunctie
Meerdere andere eigenschappen die de 
levensduur van de accu verlengen
Lage stroommodus om kleinere accu’s op te 
laden 
Li-ion accumodus
Compensatie bij hoge of lage temperaturen 
Setup en configureer, lees de spanning en 
stroom met behulp van Bluetooth Smart

Inclusief

M
8 

oo
gj

es

Kl
em

m
en

12 V   4/5/7/10/15 /25 A   -   24 V  5/8/13 A

vandenabeele_2020.indd   1 28-07-20   13:16
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OPTIMALE TECHNOLOGIE  
 HOGERE EFFICIËNTIE MET EEN EENVOUDIGE EN HANDIGE BEDIENING VOOR ELKE WERKPLAATS

OEM HOMOLOGATIE VOOR DE WIELAPPARATUUR

Beissbarth wielapparatuur kan worden gebruikt 
voor conventionele reparatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan alle types voertuigen dus 
ook voor motorfietsen, bussen en vrachtwagens.  
Beissbarth produceert ook testapparatuur in 
opdracht van voertuigfabrikanten en onder 
OE-merknamen. 

BIJ VANDENABEELE UIT VOORRAAD LEVERBAAR

 9 Nauwkeurige wielbalancers voor alle soorten 
wielen. 

 9 Innovatieve en professionele 
bandendemonteerders voor een snelle 
moeiteloze bandenwissel.

 9 Slimme en snelle wieluitlijningsystemen.

 9 Eenvoudige en nauwkeurige 
remmentestbanken.

ELECTRO-HYDRAULISCHE  
4 PALEN HEFBRUG

laag profiel

443

SCHAARHEFBRUG
extra laag profiel

STRATOS SREC

ELECTRO-HYDRAULISCHE  
2 PALEN HEFBRUG  

met dubbelknikkende armen

208I/55S

WERTHER HEFBRUGGEN
    NIEUW 
    BIJ VANDENABEELE

WAECO.COM

GA VOOR RENDABEL EN VEILIG ONDERHOUD 
MET WAECO

Er is een ruime keus aan aircoservicestations voor R 1234yf. Het maakt niet uit of u een nieuwkomer of 
gevestigde speler bent, werkplaatsapparatuur van WAECO is leverbaar in verschillende prijs- en prestatiecategorieën. 

Alle modellen hebben één ding gemeen: ze bieden alles wat nodig is om onderhoud aan voertuigairco’s 
rendabel en veilig te kunnen uitvoeren. 

LOW EMISSION  
TERUGVERDIENMODEL

1BEST

BEL OF MAIL ONS   T. +31 (0)76 50 29 010   E. sales@dometic.nl

DÉ STANDAARD

2BETER

HET INSTAPMODEL

3GOED

KIES EEN AIRCOSERVICESTATION 
DIE BIJ U PAST

ASC 5500 G RPA 

• Geavanceerd, volautomatisch   
 servicestation met een vulcilinder van 16 kg. 
•  Koudemiddelbesparende Low Emission
 Technologie. 

ASC 5300 G

•  Klassiek, volautomatisch servicestation met  
 een vulcilinder van 15 kg. 
•  Geïntegreerde vulhoeveelheid-database,  
 praktisch display, verwarmde vulcilinder, 
 printer, gepatenteerd 
 vulsysteem voor olie 
 en uv-contrastvloeistof 
 en meer.

ASC 5100 G

• Voordelig, volautomatisch servicestation  
 met een vulcilinder van 8 kg. 
•  Voor werkplaatsen die weinig airco  
 onderhoud hoeven uit te voeren. Ook 
 ideaal als “back-up station” 
 in het hoogseizoen. 
•  Veel upgrade 
 mogelijkheden.

R 1234yf

Low Emission

€6.395,-
NU: €5.495,-

€4.295,-
NU: €3.595,-

€3.595,-
NU: €2.995,-

Extra veilig: 
 inclusief 

geïntegreerde 
koudemiddel 

analyzer

R 1234yf R 1234yf

Advertentie_WAECO_actie_2606.indd   1 26-6-2020   12:17:47
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STANLEY® and the STANLEY® 
Logo are trademarks of Stanley 
Black & Decker, Inc. or an affiliate 
thereof, and are used under  
license. Developed and disitri-
buted by: Schumacher Europe,  
3 rue de la Baronnerie 4920 
Harzé - Belgium

N E W www.facom.be

SCANDIAG: 
PRECIES, COMPACT EN LICHT
• SCANDIAG® is een DIGITALE scanner die een 

nauwkeurige meting van remschijf- en bandenslijtage 
toelaat dankzij de combinatie van een laser en een 
camera.

• Na de meting kan u een rapport afdrukken met de 
exacte staat van deze onderdelen.

• Deze technologie garandeert een betrouwbaar en 
onmiddellijk resultaat van de staat van banden en 
remschijven in één duidelijk en objectief rapport.

• De scanner is uitgerust met een oplaadbare 
lithiumbatterij, diep er laadbeurt bijna 500 metingen 
biedt (+/- 60 voertuigen).

STATUSRAPPORT
Zodra de controles zijn uitgevoerd, kan er 
onmiddellijk een gedetailleerd rapport aan 
uw klanten geleverd worden.

Dit kan bij ontvangst van het voertuig of 
stuur het rapport per e-mail of sms naar 
uw klanten of wagenparkbeheerders ter 
goedkeuring.

De klant ziet meteen welke vervangingen 
nodig zijn door middel van het duidelijk en 
objectief statusrapport.

CONTROLE
Controleer eenvoudig en snel de staat van 
de remschijven en banden zonder de wielen 
te demonteren.

| 1899,00€DX.TSCANPB

N E W www.facom.be
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 De intelligente oplossing voor het nauwkeurig, 
snel en eenvoudig kalibreren van ADAS-systemen 

Bekijk de 
product-
video: 

3D-camera’s 
voor het computergestuurd 
positioneren, incl. optische 
afstandsmeting 

2-in-1 kalibratiebord 
dient in verticale positie 
als reflectorbord voor 
radarkalibratie 

 
  

  

Wielklemmen 
met uitlijningsborden 
voor een snelle en uiterst 
nauwkeurige uitlijning op 
de achteras 

PC-software 
begeleidt de gebruiker 
voor het snel en eenvoudig 
positioneren 
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UNIVERSELE  SCHAARLIFT

HYMAX XX 3200 PH 
VEILIG EN FLEXIBEL PLATVORM

HYDRAULISCHE 2-PALENHEFBRUG MET DUBBELGEWRICHTSARMEN

POWER LIFT HDL 6500 SST DG
VOOR ALLE GEWICHTEN EN MATEN

DE PERFECTE OPLOSSING
VOOR ELKE TOEPASSING

Eenvoudig uit te breiden

Maximale hefhoogte

Vrije toegang tussen de scharen 

Hefcapaciteit van 3200kg

ONDERHOUDSVRIENDELIJK 
EN HEEL VEILIG MET SST

Laadvermogen: 6500 kg

rollagers bereiken alle steunpunten zoals door de 

voertuigconstructeur opgegeven

Twee bedieningsunit, twee hydraulische systemen 

Bediening met duidelijk elektronisch display 

De breedte en hoogte van de installatie zijn flexibel

Hoge veiligheid: Mechanische vergrendeling op elke hefhoogte

Weinig onderhoud (geen touwen, geen ratels)

De gebruiksvriendelijke dubbelgewrichtsarmen op 
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UNIVERSAL SCISSOR LIFT

HYMAX XX 3200 PH 
SAFE AND FLEXIBLE PLATFORM

HYDRAULIC 2-POST L IFT  WITH DOUBLE JOINTED ARMS 

POWER LIFT HDL 6500 SST DG
FOR ALL WEIGHTS AND SIZES

THE PERFECT SOLUTION 
FOR EVERY APPLICATION

Easy to extend 

Maximum lifting height

Free access between the scissors

Lifting capacity of 3200kg

LOW MAINTENANCE & HIGH 
SAFETY WITH SST

Load capacity: 6500 kg

The easy-to-use double-joint arms on roller bearings 

reach all the support points specified by the vehicle 

manufacturers

Two operating units, two hydraulic power packs

Operating units with clear electronic display

Installation width and height are flexible

High safety: Mechanical locking at any lifting height

Low maintenance (no ropes, no ratchets)
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PLA 35
- Robuust digitaal micro-PC gebaseerd koplampafstelapparaat

- Oplaadbare batterij met lader - autonomie +/- 9 uur (continugebruik)

- Grote fresnellens

- Uniek “Postion Check” systeem voor centreren in lichtbundel.

- Uitlijning via uitlijnspiegel of groene laserlijn (optie)

- 7” kleuren LCD aanraakscherm met live visualisatie.

- Communicatie : WIFI, RS232 en USB (export meetresultaten)- Communicatie : WIFI, RS232 en USB (export meetresultaten)

- Optie’s : electronische waterpas, ticketprinter, 
                krachtige groene lijnlaser
                ethernet, HDMI uitgang voor extern scherm. 

LEADING IN POWER TOOL SOLUTIONS

C37A/7
Gereedschapswagen met 7 
laden Anti-omval beveiliging

3700/PLA
Roestvast stalen werkblad voor gereed-
schapswagen artikel C37

3700/PLL
Houten werkblad voor 
gereedschapswagen artikel C37

3700/PF
Geperforeerd wandpaneel
met haken voor gereedschaps-
wagen artikel C37

3700/PFL
Geperforeerd zijpaneel 
voor gereedschaps-
wagen C37

3700/PC
Laptophouder voor
gereedschapswagen C37

672x396x1,5 mm
Ref. F05037000100

672x396x28 mm
Ref. F05037000101

650x626x80 mm
Ref. F05037000102

754x321x38 mm
Ref. F05037000104

418x303x399 mm
Ref. F05037000103

807x500x1016 mm
Ref. F05037000271

NIEUWSTE GEREEDSCHAPSWAGEN MET 1000 KG LAADVERMOGEN

REF. C00010005

0-12 bar - Ø 63mm
L 500mm

Bandenblaaspistool pro
voor auto, motor

PRO

Veiligheidssnelkoppelingen

ASI 06

REF. info

F17ASI061101 1/4"I

F17ASI061102 3/8"I

F17ASI061103 1/2"I

REF. info

F17ASI061151 1/4"E

F17ASI061152 3/8"E

F17ASI061153 1/2"E

Ø 8 mm

KENMERKEN
757 l/min à 6 bar(s) • Max: 12 bar(s) - Ø 6 mm

REF. F17DRFB0812N

Oproller Met gecontroleerd 
slangterugloopsysteem 
MET PVC/PU Slang

Gemonteerd op een 
draaibeugel 180° 
Temp.:  70°C

350 l/min

DRFB - PREVOST Ø 8x12 mm

12 m

KENMERKEN 
• 1.750 l/min à 6 bar(s)
• Max: 12 bar(s) - Ø 7 mm

Veiligheidssnelkoppelingen

ESI 07

REF. info

F17ASI061808 Ø 8 mm

REF. info

F17ESI071101 1/4"I

F17ESI071102 3/8"I

F17ESI071103 1/2"I

REF. info

F17ESI071151 1/4"E

F17ESI071152 3/8"E

F17ESI071153 1/2"E

REF. info

F17ESI071808 Ø 8 mm

F17ESI071810 Ø 10 mm

20200902 Vandenabeele 1_1_BETA_Prevost.indd   1 9/09/2020   14:08
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   The Clean Air Company

   Mobiele Lasrookafzuiging

Uitlaatgasafzuiging BenchTop voor aerosols Ventilatoren Afzuigarmen

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 334 22 50
sales@nederman.be www.nederman.be

We protect people,
planet and products
from harmfull effects of 
industrial processes

WERKPLAATSUITRUSTING

Duurzaamheid rendeert

We protect people,
planet and products
from harmful e� ects of
industrial processes.

Bergensesteenweg 181 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 02 334 22 50
sales@nederman.be www.nederman.be

  Haspels

   FILTERCART

Uitstekende samenwerking
reeds meer dan 50 jaren

Vandaag is Vandenabeele NV  
een “Nederman Goud partner”.  
Vanzelfsprekend hierbij zijn de 
kennis, product kwaliteit, ef-
ficiëntie, personeelsopleiding, 
field support, proactief werken, 
groei en de uitstekende klan-
tenservice die het bedrijf biedt.  
Minstens even belangrijk voor 
beide partijen binnen onze sa-
menwerking is de continuïteit, 
correctheid en het wederzijds 
respect. De merknaam “Neder-
man” werd door de firma Van-
denabeele mee groot gebracht 
door samen dezelfde waarden 
te delen.

Goud staat hier niet enkel voor de 
manier van samenwerken maar 
absoluut zeker ook voor “goud” in 
de zin van 50 jaren en meer sa-
menwerking tussen twee bedrij-
ven die gedurende die tientallen 
jaren verschillende belangrijke 
professionele stappen hebben 
gezet en meegegroeid zijn om te 
komen tot wat we vandaag nog 
steeds zijn, namelijk een moder-

ne goed geoliede, professionele 
tandem. Gedurende reeds vele 
jaren heeft Vandenabeele NV een 
voorbeeldfunctie binnen onze 
Nederman partnerships en daar 
kunnen wij vanuit Nederman en-
kel heel respectvol voor zijn. 

Ontelbaar zijn de vele garages en 
andere bedrijven waar Vandena-
beele NV Nederman producten 
zoals afzuiging van uitlaatgas-
sen en lasrook, olieverdeling, 
slang- en kabelhaspels, etc… 
heeft aangebracht. Binnen ons 
huidig personeelsbestand kun-
nen we nog terugkeren tot 1981.  

We kunnen dan uiteraard ook 
vele herinneringen en anekdo-
tes naar voor brengen, echter de 
grootste sterkte die we hierbij 
absoluut wensen te accentueren 
is het feit dat Vandenabeele NV 
altijd al het familiale bedrijf ge-
weest is dat met heel veel respect 
en passie naar zijn klanten toe 
steeds borg staat voor kwaliteit 
en correct zaken doen. De klant 
staat er bovenal sinds jaar en dag 
centraal! “Preus lik 75” is dan ook 
een slogan die meer dan gepast 
is. Iedereen die aan de firma zijn 

steentje heeft bijgedragen kan er 
enkel “preus” op zijn. Nederman 
NV maakt van deze gelegenheid 
gebruik om niet enkel de huidige 
directie en personeel te danken 
voor de vele jaren van aangename 
en correcte samenwerking maar 
ook alle vroegere directieleden 
en medewerkers die nu van hun 
welverdiend pensioen genieten, 
alsook allen die er nu helaas niet 
meer kunnen bij zijn. 

De focus van Nederman gaat nu 
en in de toekomst meer en meer 
naar veilig, gezond en milieuvrien-
delijk werken. Nederman is nu 
“The Clean Air Company” waarbij 
we mensen, producties en ons 
milieu beschermen tegen de mo-
gelijke schadelijke stoffen welke 
voorkomen bij industriële proces-
sen.  Onze slang- en kabelhaspels 
blijven, naast clean air, uiteraard 
ook vaste waarden.

Veilige en gezonde werkplaatsen, 
alsook respect voor het milieu 
zijn zeker waarden waarmee Van-
denabeele NV ook zijn klanten 
wenst te ondersteunen en dit ze-
ker ook met dezelfde passie als de 
voorbije tientallen jaren. De tan-
dem Vandenabeele & Nederman 
is klaar voor nog vele jaren van 
intense samenwerking waarbij 
steeds de klanten centraal zullen 
staan. 

Iedereen “Preus lik 75”!!

Het Nederman team.
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Meer perslucht met minder energie!
www.kaeser.com

Zuigercompressoren type  
PREMIUM & CLASSIC
Compresseurs à piston 
PREMIUM & CLASSIC

Mobiele compressoren 
type MOBILAIR

Compresseurs MOBILAIR

Koeldrogers met  
energiebesparende sturing
Sécheurs frigorifi que avec  

contrôle SECOTEC

Schroefcompressoren 
met SIGMA PROFIEL

Compresseurs à vis 
avec PROFIL SIGMA

De nieuwe concessie van BMW 
garage De Mey bevindt zich te  
Knokke. Naast verkoop staat men 
in dit servicepunt ook tot uw dienst 
voor het onderhoud en mechanische 
herstellingen door gekwalificeerde 
techniekers. Al 60 jaar lang staat de 
tevredenheid van hun klanten op 
nummer één.

De visie van BMW De Mey “Zin voor 
innovatie” werd volledig doorgetrokken 
in deze nieuwe vestiging. Het unieke 
aan dit concept is dat de installaties 
zich over drie verdiepingen bevindt.  

Op de gelijkvloers is de werkplaats, 
waar Vandenabeele in stond voor on-
der andere het aanleveren en instal-
leren van (schaar)hefbruggen, diag-
nosestraat (combinatie remmentest, 
zijslipmeting en ophangingstest) en 
rookgasafzuiging. Alles nauw gekozen 
op basis van ergonomie en veiligheid 
voorzien van alle nieuwigheden. Eén 
verdieping lager installeerde Vandena-
beele de compressorinstallatie. Vervol-
gens nog een etage lager, komen alle 
leidingen van boven samen die zorgen 
voor de vloeistofverdeling. Tevens 
werd er ook opslag voorzien voor olie 
en antivries. 

“In onze concessie zorgen wij ervoor 
dat de hele infrastructuur, van gebou-
wen tot het meest recente materiaal, 
eenzelfde hoog niveau uitstraalt.

Wij hebben onze keuze voor Vandena-
beele gebaseerd op het feit dat er een 
technische, duurzame oplossing werd 
aangeboden. Duurzaamheid van ma-
terialen en producten wordt bij zowel 
Vandenabeele als bij ons, hoog in het 
vaandel gedragen. Zo zijn de kunst-
stofbuizen van het GIRAIR-systeem 
corrosievast, zelfdovend en eenvoudig 
in onderhoud.

Met 75 jaar bestaan geniet Vandena-
beele over de nodige ervaring en 
technische know how, wat wij als een 
meerwaarde zagen voor ons gloed-
nieuw concept.” 

bmw Concessie
testimonial
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“   Duurzaamheid van ma-
terialen en producten 
wordt bij zowel Vandena-
beele als bij ons, hoog in 
het vaandel gedragen. 

De Mey
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 ► veilige recycling conform de
wetgeving

 ► bij levering van een nieuwe
reiniger neemt IBS tegelijkertijd
de gebruikte speciaalreiniger
terug (indien nodig ook een
reiniger van een ander merk)

„Producten en 
diensten van a tot z!“

Afvoer — fullservice: wij verwijderen 
de afvalstoffen voor u!

IBS-kringloop:
Hoge eco-efficiëntie

Producent

Gebruiker

Distributie

LeveringInzameling

Recycling

Speciaalreinigers en onderhoudsproducten
 ∙ uitstekende reinigende werking
 ∙ veilig voor de huid (dermatologisch getest!)
 ∙ hoge veiligheid op de werkvloer

Onderdelenreinigers 
 ∙ merkkwaliteit „Made in Germany“
 ∙ milieu- en gebruiksvriendelijk
 ∙ onderhoudsvrije technologie met beproefd 

pompsysteem — 3 jaar garantie!
 ∙ makkelijke montage & demontage
 ∙ veilig en conform de wetgeving!

Alle apparaten
Alle reinigers

{

Milieubewust 
en 

kostenefficiënt1. De pomp zuigt de schone
reiniger vanuit het midden van 
het vat aan.

2. De gebruikte reiniger zet zich
onder in het vat af.

3. Het vat met de gebruikte reiniger
is makkelijk te vervangen.

Voorbeeld IBS-onderdelenreiniger F2: handig, verrijdbaar en compact!

U beheerst de kosten volledig met een  
efficiënte, economische en gebruiksvriendelijke 

systeemoplossing!

De onderdelenreiniger: zo werkt het!

12 maanden

Oud voor nieuw!
Wij voeren de 
afvalstoffen af!

Zelfaanzuigende, 
onderhoudsvrije 

pomp!

sc
ho
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Ik ben het hart van het 
kringloopsysteem!

Een sterk PARTNERSCHAP!
Verwarmen en ontvochtigen 
– alles uit één bron 

Stationaire warmelucht- 
verwarmingSautomaten
Snelle warmte, aangepast aan de behoefte. 
Halverwarming met hoge energie-efficiëntie. 

Veelzijdig inzetbaar bij verwarming in de bouw  
Ideaal voor het verwarmen van werkplaatsen, beursruimten en hallen

  Olieverwarmingsautomaten 
  Olieverwarmingscentrales 
  Propaangasverwarmingsautomaten 

  Elektrische verwarmingsautomaten 
  Elektrische infraroodstralers

  Verwarmingsautomaten  
    voor wandmontage 
  Universele verwarmingsautomaten 
  Warmwater-verwarmingsautomaten 

  Plafondventilatie-units 
  Plafondverwarmingssystemen 
  Plafondventilatoren 
  Rookgasinstallaties

  Mobiele luchtontvochtigers 
  Professionele luchtontvochtiger 

  Zwembadontvochtigers

mobiele warmelucht- 
verwarmingSautomaten

luchtontvochtigerS
Geen vochtige wanden, muffe geuren en schimmelvorming,  
snel een voordelig drogen met een druk op de knop.

Universele  
verwarmingsautomaten 
REMKO VRS

Professionele luchtontvochtiger  
REMKO LTE

Olie-/gasverwarmingsautomaten 
REMKO CLK



Heavy Handling
testimonial
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Heavy Handling specialiseert 
zich in de verkoop, verhuur 
en onderhoud van zwaar 
industrieel en havenmateriaal. 
Service vinden ze heel 
belangrijk en staan dan ook 24 
op 24 klaar in geval bij panne 
van een machine.

Met hun vloot volledig uitgeruste 
interventiewagens zijn ze binnen 
de kortste keren ter plaatse om 
het probleem op te lossen. 

Deze vrachtwagens worden in-
gericht om snel en efficiënt te 
kunnen werken. Zodat haven-
kranen, container-stapelaars, 
heftrucks op de werkplek… snel 
weer op de rails zijn en de pro-
ductiviteit er niet onder lijdt. 
Vandenabeele stond in voor de 
uitrusting van de nieuwe vracht-
wagens, de installatie hiervan 
vond plaats bij Carval in Vichte. 

Een ‘garage op wielen’ voorzien 
van oprollers van Nederman voor 
het verstrekken van perslucht, 
olie en elektriciteit. Ook de vuile 
olie kan makkelijk worden opge-
zogen. Nederman oliepompen 
met manometers werden geïn-
stalleerd. Net als een stroom-
groep van Europower New Boy 
en een Kaeser zuigercompressor 
met vat. Een hydraulische hefkrik 
van AC en de Facom gereed-
schapswagen maakten deze uit-
rusting compleet.
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VOORKOM DAT BOUTVERBINDINGEN LOSLOPEN.
 VERMIJD STORINGEN.

VOORDELEN VAN LOCTITE SCHROEFDRAADBORGMIDDELEN
Traditionele bevestigingsmethodes laten spelingen. 
LOCTITE schroefdraadborgmiddelen vullen ze op.

Henkel Belgium nv, Adhesive Technologies, Esplanade 1, PO box 101, BE - 1020 Brussel, www.henkel-adhesives.be
Henkel Nederland bv, Adhesive Technologies, Postbus 2100, NL - 3430 CM Nieuwegein, www.henkel-adhesives.nl

5.  Ze reduceren de voorraadkosten -  
één fles volstaat voor alle soorten  
en maten van bouten.

4.  Ze vermijden vreten & vastlopen -  
zodat demonteren mogelijk blijft.

1.  Ze voorkomen ‘loslopen’ door  
trillingen en thermische expansie.

2.  Ze behouden de klemspanning.

3.  Ze dichten af tegen corrosie en  
lekken.

 Bosch Professional Power Tools en Accessoires
 @boschprofessionaleurope
 Bosch Professional Nederland of Bosch Professional Belgium

www.bosch-professional.com

It’s in your hands. Bosch Professional.

REVOLUTIONAIR  
VERMOGEN.  
ERVAAR HET EXTREME.

477.097 Bosch Pro Magazine Mei 2020 A4 NL COVER AANGEPAST WT.indd   1 10-08-20   13:04
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PROFESSIONAL SOLUTIONS

Houders met en zonder laadfunctie voor devices van onder andere:

- heftrucks
- intern transport
- productie omgeving
- medische zorg

- auto’s / bussen
- vrachtwagens
- toonbanken
- fietsen/motoren

- betaalsystemen 
- telefoons
- navigatie
- maatwerk oplossingen

- PDA’s 
- tablets 
- schermen
- scanners

houders (met laadfuntie) voor professional 
devices zoals: 

professionele montage oplossingen voor 
specifieke toepassingen in of op: 

Vlootbeheer dat zich 
aanpast aan uw bedrijf !
MetaFLEET is een all-inclusive formule ! U heeft toegang tot alle 
functionaliteiten van onze web- en mobiele platformen. Kies en 
gebruik degene die je nodig hebt zonder 1€ meer te betalen.

MAAK DE JUISTE KEUZE EN KIES VOOR METAFLEET !

KOSTEN

Verminder de kosten 
van uw voertuig.

REACTIVITEIT

Optimaliseer uw reizen 
en win aan reactiviteit.

SECURITY

Beveilig uw 
medewerkers bij een 
ongeval en beveilig 
uw voertuigen tegen 
diefstal.

LOCATIE

Controle en geolocatie 
van uw vloot in real 
time.

By MetaSystem

VANDENABEELE
uw Coyote Service Center 

in West-Vlaanderen

COYOTE SERVICE CENTER

Rijhulpsysteem
in miniformaat

Rijhulpsysteem met 
geïntegreerde navigatie

De Coyote-ervaring 
met spraakondersteuning

Als Coyote Service Center kunt u bij ons terecht voor :
•  vakkundig advies bij de aankoop van uw Coyote toestel 

en Coyote accessoires
• een directe omruiling bij een defect toestel
• de inbouw van uw toestel in uw wagen

Bovendien geniet u bij ons altijd mee van de Coyote acties.
Aarzel niet langer en kom langs bij Vandenabeele, uw Coyote specialist.

435_VDA_Annonce-2020_A4_n.indd   1 7/08/20   11:28



omdat uw telecom voor u  
geen zorg mag zijn  

Het beheer van uw mobiele vloot is 
een tijdrovende taak. Als Proximus 
mobile expert partner bieden we een 
waaier aan mobile managed services 
om een efficiënt beheer toe te laten.
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Help desk

Iedere minuut telt in het runnen van 
uw business. Verlies geen kostbare 
tijd in het zoeken naar de geschikte 
oplossing, maar kies voor een pro-
fessioneel outsourcingsmodel waarin 
mobile experts u en uw medewerkers 
bijstaan. Onze help desk kan als extra 
service bij V-Desk gekozen worden. 
En fungeert als SPOC voor uw bedrijf 
om bestellingen, vragen en inciden-
ten gerelateerd aan uw mobiele vloot 
snel te capteren en op te lossen. 

On-site support 

Een vernieuwing of uitbreiding van 
uw vloot is vaak complex en vergt 
grote inspanningen. Er zijn heel wat 
elementen die in kaart gebracht 
dienen te worden. Daarbij hangt de 
slaagkans van een dergelijk project af 
van de belevenis en adoptie van uw 
werknemers. Ons team staat steeds 
klaar om u bij te staan in de planning, 
communicatie, voorbereiding, oplei-
ding en uitrol van de transformaties 
in uw vloot.

Unified Endpoint Management

Omdat mobiele toestellen zoals 
smartphones, tablets en laptops 
steeds meer business critical worden 

en dus meer toegang krijgen tot be-
drijfsapplicaties, worden de configu-
raties van deze toestellen alsmaar 
complexer. IT-managers dienen hier-
bij verschillende client management-
tools en platformen draaiende te 
houden. Tegelijkertijd dienen ze ook 
oplossingen te voorzien voor de con-
tinue stroom aan nieuwe toestellen, 
updates van besturingssystemen, 
apps en malware-bedreigingen. En 
dan hebben we het nog niet gehad 
over de bescherming van persoons-
gegevens, die ook op diezelfde toe-
stellen verwerkt worden.

Dit alles vervaagt voor de eindgebrui-
ker, die eenvoudigweg een werkend 
toestel met de nodige applicaties en 
gebruiksvrijheid wenst.

UEM biedt een antwoord hierop voor 
zowel IT als de eindgebruikers. Wij 
ondersteunen volgende oplossingen:

 > VMware Workspace One

 > Mobile Iron

 > Microsoft Intune

 > Samsung KNOX

 > Apple DEP

 > Google Zero Touch

V-Desk is de digitale service desk 
voor u en uw medewerkers. Beheer 
en voer rechtstreekse wijzigingen uit 
op uw mobiele telecom vloot. Dit 
kan op een efficiënte manier, 24/7 
via het online portaal. Je behoudt 
volledige controle inzake mobiel 
vlootbeheer, de operationele on-
dersteuning bieden onze professio-
nals. Hierdoor kan u sneller inspelen 
op wat leeft binnen uw organisatie. 
Bovendien zorgt een professionele 
ondersteuning en een rechtstreek-
se communicatie voor een hogere 
tevredenheid bij uw werknemers. 
Ook laat ons platform het toe om 
uw unieke bedrijfspolicy te integre-
ren, dit op een zeer eenvoudige ma-
nier. Deze kan ten allen tijde worden 
bijgestuurd.

Telecommunicatie is belangrijk bin-
nen elke organisatie en hoeft geen 
noodzakelijk kwaad te zijn. Samen 
met u streven we met V-Desk naar 
een efficiënte taakverdeling en het 
minimaliseren van uw administra-
tieve workload. Dit alles gebeurt 
met een persoonlijke aanpak, zo sta 
je rechtstreeks in contact met uw 
toegewezen dossierbeheerder.  In 
overleg worden regelmatige operati-
onele en strategische service meet-
ings belegd in kader van evaluatie en 
evolutie van uw vloot. 
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Nokia 8.3 5G

5G
Altijd. Overal.

Quad camera-opstelling met ZEISS-filmeffecten.

Snel, toekomstbestendig.  Wereldwijd 5G ondersteuning. 2 jaar Android-upgrades en 3 jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

Energiezuinige Qualcomm® Snapdragen™ 765-modulair platform.

©2020 HMD Global, alle rechten voorbehouden. Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation. 
HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouder van het merk Nokia voor telefonie en tablets.

Nokia 8.3 5G

5G
Altijd. Overal.

Quad camera-opstelling met ZEISS-filmeffecten.

Snel, toekomstbestendig.  Wereldwijd 5G ondersteuning. 2 jaar Android-upgrades en 3 jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

Energiezuinige Qualcomm® Snapdragen™ 765-modulair platform.

©2020 HMD Global, alle rechten voorbehouden. Nokia is een geregistreerd handelsmerk van Nokia Corporation. 
HMD Global Oy is de exclusieve licentiehouder van het merk Nokia voor telefonie en tablets.

DROP+ 
OTTERBOX CERTIFIED PROTECTION
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Agristo is sinds 1986 uitgegroeid tot een wereld-
speler in de ontwikkeling en productie van diepge-
vroren aardappelproducten. Als Belgische onder-
neming met productie en hoofdzetel in Harelbeke 
en bijkomende productievestigingen te Nazareth, 
Wielsbeke en Tilburg (Nederland), bieden zij een ui-
terst gevarieerd assortiment van frieten en afgelei-
de aardappelproducten, op maat van iedere klant. 

Agristo met hoofdzetel te Harelbeke hecht veel  
belang aan het welzijn en werkplezier van haar werk-
nemers. Daartoe werd voor hen een concept uitge-
werkt voor leasing van een smartphone gedurende 2 
jaar met bijhorend abonnement volgens een bepaald 
persoonlijk budget. 

Als sterk groeiende onderneming werd het beheer 
van deze leasing echter een steeds moeilijker uitda-
ging die gespecialiseerde inbreng vereiste. De V-Desk 
van Vandenabeele bood hiervoor de ideale oplossing.

Voor Agristo is het nu immers op elk moment duide-
lijk wie welk toestel en abonnement ter beschikking 
heeft. Overige informatie aangaande het persoonlijk 
budget, aanvragen e.d. zijn nu ook direct opvraagbaar. 
Bovendien is er een vlottere procedure voor nieuwe 
werknemers of werknemers die op pensioen gaan. 

Het zijn echter vooral de werknemers zelf die van de 
voordelen van V-desk genieten. 

Op de webshop kan men als werknemer van Agristo 
immers zelf een toestel of toebehoren kiezen volgens  
het beschikbare budget.  Bovendien heeft men als 
gebruiker voor alle vragen voortaan slechts één  
aanspreekpunt, ongeacht of het over het toestel,  
herstellingen of het Proximus abonnement handelt. 

Met het V-desk portaal kan men makkelijk een nieuw 
toestel aanvragen, het eigen budget consulteren of 
het Proximus abonnement beheren. 

Kortom, een sterke extra meerwaarde voor Agristo en 
haar medewerkers. 

VDL Bus & Coach is de busdivisie van de VDL 
Groep. De belangrijkste activiteiten bestaan 
uit de ontwikkeling, productie, verkoop en 
onderhoud van bussen, touringcars en chassis 
modules. Deze firma is inmiddels uitgegroeid tot 
één van de grootste busproducenten in Europa. 

Vandenabeele werkte een project uit op aanvraag 
van de afdeling te Roeselare. Als dynamische onder-
neming waar mobiliteit, en wel in alle betekenissen 
van dit woord, de kernpijler is, werd gekozen voor 
Vdesk. 

De eindgebruikers kunnen met een vooropgesteld 
budget van hun werkgever een nieuw toestel aan-
kopen via de facilities verantwoordelijke. De vrijheid 
in aankoop van het type toestel al dan niet met een 
eigen opleg, het kleur en een eventueel bijpassende 
cover, zorgt voor extra werknemerstevredenheid. 

Tevens voor de werkgever alleen maar voordelen. 
Weinig zorgen want de dagelijkse zaken van uw mo-
biele vloot worden voor u gedaan. Maar tezelfder-
tijd hebt u op het digitale platform 24 op 24 zicht 
op alles en kan het verbruik van de abonnementen 
eenvoudig nagevolgd worden. Ook op administra-
tief vlak wordt de rapportering van de facturering 
vergemakkelijkt. 

Goeminne Melissa – Facilities - VDL 
Bus Roeselare: “Vandenabeele zorgt 
voor een vakkundige en betrouwba-
re service. Het maakt het voor ons 
aangenamer en efficiënter werken 
wetende dat onze mobiele fleet in goede handen is. 
Bestellingen worden onmiddellijk bevestigd, zo snel 
mogelijk geleverd en het aanbod is groot. Er is een 
hele klantvriendelijke en aangename sfeer bij alle 
medewerkers. Dank jullie wel voor de top service!”

Bus & Coach Agristo
testimonial testimonial

VDL
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Be Accezzable
Anywhere. Anytime.

Maak kennis met het merk
Accezz. Het professioneelste
merk in accessoires.

Meer dan 40.000 artikelen 
in ons gamma

Hoezen in 100+ soorten

Autoladers 

Thuisladers 

Autohouders  

Powerbank 

Screenprotectors

Accezz beweegt met jou mee en zorgt ervoor dat je áltijd toegang 
hebt tot je meest waardevolle informatiebron: altijd beschermd, 
altijd opgeladen en daardoor altijd toegankelijk.
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De relatie tussen firma Vandenabeele en Proximus bestaat al van in de jaren 90. De levering, installatie, 
service van de mob 2 telefonie door Vandenabeele was eigenlijk de  start van de mobiele telefonie.  De 
voorloper van de GSM.  Bij de start van het indirecte verkoopskanaal mobiele telefonie (GSM en abon-
nementen) bij Proximus kreeg Vandenabeele als één van de eerste een contract van onbepaalde duur.  

Vandenabeele behoort tot de top 
partners in de regio West-Vlaan-
deren en ook nationaal is Van-
denabeele een referentie en 
staan ze garant voor service, 
kwaliteit en onberispelijke dienst 
na verkoop aan hun klanten.

Proximus besliste dat er een spe-
cifieke aanpak nodig was voor 
het bedrijfsleven. Het label van 
Proximus Business Center werd 
in het leven geroepen. Alleen die-
gene die aan specifiek opgelegde 
zware criteria voldeed kon het 
label verkrijgen. Vandenabeele 
ging volledig mee in deze visie en 
behaalde het label. Drie business 
portefeuilles van klanten samen-
gesteld door Proximus, werden 
toevertrouwd en beheerd door 
accountmanagers van Vandena-
beele. 

De accountmanagers werden 
gecoacht door specialisten van 
Proximus. Het werd een succes-
verhaal. Met de samenvoeging 
Proximus-Belgacom tot het nieu-
we Proximus werden de vaste 
telefonie en data en internet 
diensten toegevoegd aan het 
productgamma van Vandenabee-
le.

Dit resulteerde in een nieu-
we elan tussen Vandenabeele 
en Proximus waarbij door mid-
del van trainingen, workshops 
en coaching, nieuwe kennis en  
knowhow opgedaan werd door 
de commerciële teams van Van-
denabeele.

Dit alles zorgde ervoor dat Van-
denabeele een volledig conver-
gente partner van Proximus werd 
waarbij er bij een klantenbena-
dering een volledige 360 analyse 
kon en vandaag nog steeds kan 
gebeuren. Hierbij worden aan 
de hand van gerichte vragen een 
analyse gemaakt van welke op-
lossingen het best voldoen aan 
de noden van de klant en dit in-
zake ‘mobiele telefonie en data’, 
en ook inzake ‘vaste telefonie en 
data’. Daarnaast wordt ook ge-
peild naar de ICT-noden van de 
klant.

Door de snel veranderende markt 
heeft Proximus en Vandenabeele 
de samenwerking alsmaar uitge-
diept. Denk maar aan de mobie-
le data die alsmaar belangrijker 
wordt, de ICT infrastructuur die 
op de cloud en het mobiele moet 

voorzien zijn... Vandenabeele 
heeft zich aan de veranderende 
markt aangepast. Een voorbeeld 
daarvan is het platform die ze 
hebben ontwikkeld om handsets, 
sim-kaarten, abonnementen... te 
beheren, alsook om de analyse 
en rapporteringen op maat van 
de klant af te leveren. Daardoor 
kan de klant zich bezighouden 
met zijn core business en toch 
gerust zijn dat zijn telecom in 
goede professionele handen is.

Proximus heeft nog steeds de 
ambitie om via een netwerk aan 
top partners de proximiteit met 
haar klanten te optimaliseren. 
Hierdoor zorgde Proximus ervoor 
dat Professionele en residentiele 
klanten via een lokale partner zo-
als Vandenabeele terecht konden 
voor al hun telecom  vragen no-
den en diensten.

Mede door de openheid, respect 
en het wederzijds vertrouwen 
voor elkaar is de samenwerking 
nog steeds top. Vandenabeele 
is een begrip in West-Vlaande-
ren en ver daarbuiten. Intussen 
is Vandenabeele reeds meer dan 
25 jaar trouw Proximus partner. 
En hebben ze de volledige evo-
lutie meegemaakt; gaande van  
enkel mobiele telefonie in het be-
gin tot een hele waaier aan pro-
ducten en diensten die volledig 
beantwoorden aan hedendaagse 
noden en behoeften van klanten.

Proximus heeft als missie: “We 
openen een wereld van digita-
le mogelijkheden zodat mensen 

beter leven en slimmer werken”.
En heeft als ambitie van Proximus 
de referentie-operator in Europa 
te maken ten voordele van onze 
klanten, onze medewerkers, onze 
aandeelhouders en de maat-
schappij.

Om deze ambitie waar te maken, 
heeft Proximus vier prioriteiten 
gedefinieerd waarmee ze het 
voortouw zal nemen en het ver-
schil maken.

Het beste gigabitnetwerk voor 
België uitbouwen

Het zal een impuls geven aan de 
Belgische economie en vooral 
aan innovatie. De uitrol van fiber 
en 5G is een belangrijke techno-
logische omwenteling en de aan-
zet voor een nieuwe gigabitmaat-
schappij. Proximus engageert 
zich om een unieke infrastruc-
tuur te bouwen, die netwerken 
van de toekomst combineert met 
de nieuwste technologie (cloud, 
edge computing...). Dit netwerk 
staat open voor iedereen, zowel 
bestaande operatoren als nieuwe 
partners.

Functioneren als een ‘digital na-
tive’ bedrijf

Proximus zal zijn merkbelofte 
‘Think possible’ waar maken door 
een continue focus op klantener-
varing en zijn aanbod aan dien-
sten. Proximus vereenvoudigt 
upgradet en automatiseert zijn 
interne processen en applicaties 
om de efficiëntie te verhogen.

Winstgevend groeien via part-
ners en ecosystemen

Proximus bevindt zich in een 
unieke positie om een centrale 
rol te spelen in de lokale eco-
systemen en de Belgische con-
sumenten en ondernemingen 
de beste diensten en ervaring te 
bieden.

Zich inzetten voor duurzaam-
heid en digitale inclusiviteit

Proximus wil een positieve im-
pact hebben op de wereld om 
ons heen en helpen de digitale 
kloof te dichten, kansen bieden 
aan alle digitale talenten en de 
overgang naar een duurzame 
maatschappij versnellen. In 2030 
zal Proximus van een CO2-neu-
traal bedrijf naar een netto posi-
tief en echt circulair bedrijf geë-
volueerd zijn.

Proximus werkt hiervoor samen 
met gecertificeerde lokale Proxi-
mus Enterprise Partners zoals 
Vandenabeele. Zo zorgen we 
ervoor dat er voor elke klant de 
beste oplossing geboden wordt.
Via dit concept mag elke klant 
rekenen op kwaliteit, innovatie, 
nabijheid en expertise. 

Enterprise Partners voldoen stuk 
voor stuk aan de kwaliteitsvereis-
ten van Proximus en weten welke 
IT- en telecomoplossingen uw 
bedrijf kunnen doen groeien.

Lokale partners kennen uw sec-
tor en regio en mede dankzij de

trainings- en certificatieprogram-
ma’s van Proximus zijn onze part-
ners steeds mee.

De diensten die aangeboden 
worden zijn onder andere: 

 > Telefonie: Enterprise Part-
ners adviseren u over de 
beste en voordeligste mo-
biele en vaste telefonieop-
lossingen voor uw bedrijf.

 > Netwerken: Samen met u 
bekijken ze hoe u en uw me-
dewerkers optimaal verbon-
den blijven met elkaar én 
met uw klanten.

 > IT-diensten: Onze gecertifi-
ceerde ICT Experts helpen 
u bij het ontwerpen, digitali-
seren en onderhoud van uw 
ICT-infrastructuur.

 > Security: Optimale bescher-
ming van uw bedrijfsgege-
vens tegen cybercrime. 

Proximus partner
reeds meer dan 25 jaar trouw
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Keep your data safe
Keep your work and 
personal information 
safe with Android One

Powered for longer
4000mAh battery 
and 18W charger

Pinpoint precision stylus
Perfect for taking notes, mark 
up of screen shots or copying 
and pasting text

Android Enterprise Recommended offers an ecosystem of devices and services verified by Google™ against enterprise grade requirements for performance, consistency and security updates.

Google, Android and Android One are trademarks of Google LLC.

new

PRO

TRANSFORMING WORKING 
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33
G1

A3N1

20

M1

LIFE FOR POLICE AND 
PUBLIC SAFETY SERVICES
Police and Public Safety services regularly face all kinds of 
challenging environments during their work shifts. But come 
rain or shine, heat or sub-zero temperatures, or vibrations in 
vehicles on frantic drives, it is crucial for the safety of the mission 
that they continue to go about their daily jobs uninterrupted.

Panasonic Mobile Solutions offer reliable and secure data  
access and communication. 

Tablet devices can be equipped with an e-ID reader/ 
smartcard reader.

121094_PAN_Public safety ad_210x148mm_AW_v03.indd   1 30/07/2020   16:14

Mobiele Collectie

4G+
Scherm: LED IPS 16M - True Tone
IP67: volledig stofdicht en dompeldicht 
Besturingssysteem: iOS 14
Intern geheugen: 64GB 
0,98 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 1821 mAh 
18W Fast charging battery 
Qi wireless charging

4G+
Scherm: Super AMOLED 16M
Besturingssysteem: Android 10
Intern geheugen: 64GB 
0,587 Watt/kg (SAR score)
Fast charging battery 
Batterij: 3500 mAh 
15W Fast charging battery

Scherm: 2.8 inch
Micro SD-slot: ja
Camera: 2MP
Bluetooth: V2.1
2 snelkiestoetsen, extra luid volume, FM-
radio, noodknop, zaklamp
0.61 Watt/kg (SAR score B)
Batterij: Li-lon 800 mAh 
Stand-by: tot 380 uur 
Gesprekstijd: tot 5 uur

5G
Scherm: Fluid AMOLED 16M; Corning 
Gorilla Glass 5 & 90Hz Refresh Rate
Besturingssysteem: Android 10, 
OxygenOS 10
Intern geheugen: 128GB 
0,9 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4115 mAh 
30W Fast charging battery

4,5G
Scherm: all-screen XDR OLED;  
IPS LCD 16M
IP68: volledig stof- en waterdicht 
Besturingssysteem: iOS 14
Intern geheugen: 64GB 
1,18 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 3969 mAh 
18W Fast charging battery 
Qi wireless charging

5G
Scherm: Dynamic AMOLED 2X; IPS 16M
Besturingssysteem: Android 11
Intern geheugen: 128GB 
0.279 W/Kg (SAR score)
Batterij: 4500 mAh 
25W Fast charging battery 
15W Fast wireless charging battery

4G+
Scherm: IPS Gorilla Glass 3 16M
IP68: volledig stof- en waterdicht 
Besturingssysteem: Android 9 Zero Touch
Intern geheugen: 32GB 
1,37 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 3850 mAh 
Stand-by: tot 465 uur 4G 
Gesprekstijd: tot 30 uur 3G 
18W Fast battery charging

4G
Scherm: TFT 256K
Stof- en waterdicht 
Besturingssysteem: KaiOS
Intern geheugen: 4GB 
1,46 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 2100 mAh 
Stand-by: tot 1032 uur

WiFi
Scherm: Retina Display IPS LCD 16M
Besturingssysteem: iPadOS 14
Intern geheugen: 32GB 
0,98 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 8827 mAh 
Stand-by: tot 48 uur

4G+
Scherm: OLED 16M
IP68: volledig stof- en waterdicht 
Besturingssysteem: Android 10; EMUI 10
Intern geheugen: 256GB 
0,6 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4200 mAh 
40W Fast charging battery 
15W Fast wireless charging battery

4G
Scherm: IPS Corning Gorilla® Glass 3, 
Wet & Glove touch
IP68: volledig stof- en waterdicht 
Besturingssysteem: Android 9 Zero Touch
Intern geheugen: 32GB 
1,43 W/kg / 2,305 W/kg (SAR score)
Batterij: 7000 mAh 
Stand-by: tot 756 uur 
Gesprekstijd: tot 50 uur 42 min 
18W Fast charging battery

5G
Scherm: IPS LCD 16M
Besturingssysteem: Android 11 - One
Intern geheugen: 128GB 
1,433 Watt/kg (SAR score)
Batterij: 4500 mAh 
18W Fast charging battery

APPLE
iPhone SE 2020

SAMSUNG
Galaxy A41

DORO EASY
6520

ONEPLUS
Nord

APPLE
iPhone 11 Pro Max

SAMSUNG
Galaxy S20 Fan Edition

CROSSCALL
Core X4 Black

NOKIA
800 Dual SIM

APPLE
iPad 10,2”

HUAWEI
P30 Pro New Edition

CROSSCALL
Core T4 Tablet

NOKIA
8.3
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in 25 jaar Samen gegroeid

DĒZL™

 TRUCK
 NAVIGATORS

WEET WAARHEEN

AANGEPASTE
TRUCKNAVIGATIE MET 

WEGWAARSCHUWINGEN1

BEGELEIDING  
BIJ HET LADEN  

EN DOCKEN

VOORGELADEN EUROPESE PARKEERLOCATIES VOOR TRUCKS

7",  8"  EN 10"  DISPL AYS

¹Niet overal beschikbaar. Het invoeren van de profielkenmerken van uw 
vrachtwagen garandeert niet dat de kenmerken van uw vrachtwagen 
worden meegenomen in alle routesuggesties. Volg steeds alle verkeers-
borden en wegomstandigheden op.
© 2020 Garmin Ltd. of filialen.

Op maat gemaakte ProClip  
telefoonhouder

Parrot handsfree Carkit

Carant Antenne EHD1890

Reeds meer dan 25 jaar mag  
telecomdistributeur A&C systems 
zich een trouwe business partner 
van de firma Vandenabeele noemen. 

Samen hebben we de opmars van 
de telecomsector gekend en in al die  
jaren zijn wij ook samen blijven groei-
en. Onze samenwerking kende zijn 
start met de aanlevering van Carant 
antennes en is intussen uitgegroeid 
tot een zeer uitgebreide business 
in mobiele toestellen en bijhorende  
accessoires. De firma Vandenabeele 
staat bij onze mensen tot op de dag 
van vandaag bekend als een betrouw-
baar en uiterst professioneel bedrijf.

Wij feliciteren hen van harte met hun 
jubileumjaar, een dikke proficiat aan 
alle werknemers en directie!

Het A&C Systems Team
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Tot uw dienst  
als aar

Vandenabeele is Apple Authorised Reseller. Met deze certificatie  
garanderen we professioneel advies en ondersteuning op alle Apple  
producten en diensten. Wie kiest voor Apple, kiest voor een  
lange termijn oplossing met de nadruk op veiligheid, stabiliteit en  
gebruiksvriendelijkheid.

Waarom Apple?

Stimuleer en verhoog de produc-
tiviteit van uw werknemers door 
werkmiddelen aan te reiken die 
volledig op elkaar afgestemd zijn. 
Met de Apple iPhone, iPad, Mac en 
Watch blijf je gemakkelijk gecon-
necteerd en schakel je probleem-
loos over tussen de verschillende 
toestellen. Wanneer je werknemers 
de ruimte en flexibiliteit geeft om 
te werken met de tools waarmee ze 
vertrouwd zijn, stijgt de motivatie 
en efficiëntie vanzelf mee.
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Waarom kiezen voor een Apple 
Authorised Reseller?

Onze medewerkers krijgen regel-
matig opleidingen en bijscholingen 
van de experts bij Apple zelf. Dit 
laat ons toe om steeds in te spelen 
op de laatste trends en noden in uw 
professionele omgeving. Bovendien 
kunnen we zo de nodige expertise 
aanbieden om toestellen startklaar 
te maken in zowel een residentiële, 
bedrijfs- en corporate omgeving.

Bovendien kunnen alle toestellen 
door de professionele klanten ook 
gezien en getest worden. Een fy-
sieke testfase binnen uw bedrijf 
kan vaak doorslaggevend zijn bij de 
implementatie van nieuwe techno-
logie.

Waarom Apple in uw business ge-
bruiken?

Implementeer al uw Apple toestel-
len eenvoudig en veilig via het Ap-
ple Business Manager webportaal. 
Via het Device Enrollment Program 
(DEP) op dit platform kan je al uw 
Apple toestellen toewijzen aan de 
gebruikers in uw MDM/UEM op-
lossing en een automatische con-
figuratie uitvoeren. Met Volume 
Purchasing Program (VPP) wijs je 
overigens licenties van aangekoch-
te applicaties toe aan verschillende 
gebruikers, zonder deze kwijt te 
geraken eenmaal de gebruiker de 
firma verlaat.
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AVIC-EVO1-DT2-C-HU

HEAD UP DISPLAY
Pioneer’s unieke combinatie 
van de NAVGATE EVO navigatie-
receiver met de SDA-HU100 
Head-Up Display: een naadloze 
integratie in het interieur van jouw  
Fiat Ducato / Peugeot Boxer /
Citroën Jumper. Deze display 
projecteert turn-by-turn navigatie, 
afstand tot de volgende afslag, 
huidige snelheid en snelheids-
limieten en past zich auto-
matisch aan bij het overdag of ‘s 
nachts rijden.

DASH CAMERA’S
Opnemen in FULL HD, gebruik van brede kijkhoeken en beeldmateriaal van 
hoge kwaliteit wordt zowel overdag als ’s nachts vastgelegd. Je kan zelfs jouw 
voertuig bewaken wanneer deze is geparkeerd. Sommige modellen bieden tot 
wel 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bewaking dankzij 
de 24/7-beveiligingsmodus van Pioneer. Van topmodellen met twee camera’s tot 
ultracompacte modellen: het Pioneer-assortiment met dashcamera’s biedt dat 
extra beetje veiligheid en beveiliging voor een derde oog op de weg.
Meer info: pioneer-car.eu/be/nl/dashcamera

Opnemen in FULL HD, gebruik van brede kijkhoeken en beeldmateriaal van 
hoge kwaliteit wordt zowel overdag als ’s nachts vastgelegd. Je kan zelfs jouw 
voertuig bewaken wanneer deze is geparkeerd. Sommige modellen bieden tot 
wel 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar bewaking dankzij 

VREC-DZ600

VREC-DZ700DC

VREC-DH200

SLIMME TABLET
De afneembare multimedia autoradio’s van Pioneer zijn 
uitermate veelzijdig. Het eerste product van dit nieuwe 
assortiment bestaat uit een afneembare 8” capacitive 
SDA-8TAB Android-tablet en een 2-DIN SPH-T20BT 
autoradio waarop de tablet bevestigd moet worden. 

Als je geparkeerd staat, neem je de tablet mee om te 
voet verder te navigeren, muziek te streamen, fi lms te 
bekijken, berichten te versturen of apps die je leuk vindt 
te downloaden via de Google Play Store.
Meer info: pioneer-car.eu/be/nl/smart-unit-receivers

pioneer-car.eu

De afneembare multimedia autoradio’s van Pioneer zijn 
uitermate veelzijdig. Het eerste product van dit nieuwe 
assortiment bestaat uit een afneembare 8” capacitive 
SDA-8TAB Android-tablet en een 2-DIN SPH-T20BT 
autoradio waarop de tablet bevestigd moet worden. 

Als je geparkeerd staat, neem je de tablet mee om te 
voet verder te navigeren, muziek te streamen, fi lms te 
bekijken, berichten te versturen of apps die je leuk vindt 

Meer info: pioneer-car.eu/be/nl/smart-unit-receivers

de 24/7-beveiligingsmodus van Pioneer. Van topmodellen met twee camera’s tot 
ultracompacte modellen: het Pioneer-assortiment met dashcamera’s biedt dat 
extra beetje veiligheid en beveiliging voor een derde oog op de weg.
Meer info: pioneer-car.eu/be/nl/dashcamera

de 24/7-beveiligingsmodus van Pioneer. Van topmodellen met twee camera’s tot 
ultracompacte modellen: het Pioneer-assortiment met dashcamera’s biedt dat 
extra beetje veiligheid en beveiliging voor een derde oog op de weg.
Meer info: pioneer-car.eu/be/nl/dashcamera

VREC-DH200

SDA-8TAB

SPH-T20BT

ND-PS1
optionele parkingsensors

matisch aan bij het overdag of ‘s 
nachts rijden.

#camperlife

A4_ad Vandenabeele_2020.indd   1 20/07/2020   13:39:20

De kleur, vorm en functies van het product worden louter als referentie vermeld. Het eigenlijke product kan afwijken.

Intel, het Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, en Intel Core Inside zijn trademarks van de Intel Corporation of zijn  lialen in de V.S. en/of andere landen.

La couleur, la forme et les fonctions du produit sont uniquement fournies à titre de référence. Le produit réel peut varier.

Intel, le Logo Intel, Intel Inside, Intel Core, et Intel Core Inside sont des marques d‘Intel Corporation ou de ses  liales américaines. et / ou d‘autres pays.

Tot 10e Generatie Intel® Core™ i7 Processor

Processeur Intel® Core™ i7 jusqu‘à 10éme généraion

consumer.huawei.com/be
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Kortrijkstraat 174 - 8770 Ingelmunster 
Tel:  +32 51 31 18 12 | Fax:  +32 51 31 20 20
info@vandenabeele.be | www.vandenabeele.be 


