
V A N  E N C K E V O R T  S T E R K E  G

In april vorig jaar sloot Van Enckevort 

een overeenkomst met Creations Gui-

dotti voor de exclusieve verkoop van Gui-

dotti glasbeslag. Van Enckevort zette

hiermee een nieuwe belangrijke stap in

de Nederlandse glassector. De Franse

producent van glasdeurbeslag  beschikt

over een eigen researchafdeling en kan

zo voortdurend inspelen op de nieuwste

marktontwikkelingen. ‘Met een

betrouwbare partner als Guidotti kun-

nen we nog beter tegemoet komen aan

‘Wij denken i

ming Uver, het speciale glasdeurbeslag

aan ons diensten- en productenpakket

toegevoegd. Een begrijpelijke zet von-

den wij, want deze productgroep vorm-

de en vormt een mooie aanvulling op

ons assortiment. Glas wordt bovendien

steeds meer toegepast, zowel binnen als

buiten, het geeft projecten een exclusief

en transparant karakter. Vaak is hierbij

maatwerk nodig. Het gebruik van glas-

beslag vraagt dus om een zeer specialis-

tische benadering.’ Zo’n benadering is

de vakmensen van zijn bedrijf wel toe-

vertrouwd, legt hij uit: ‘Ze ligt in de lijn

van de kennis en filosofie die we al

jarenlang bij onze andere diensten en

afdelingen uitdragen: de wensen van de

klant staan centraal, dat betekent dat

we voortdurend denken in oplossingen.’ 

De synergie van kennis is een belangrij-

ke sleutel voor het succes van de groot-

handel. ‘Juist doordat we ons op aanver-

wante productgebieden bewegen, zoals

hang- en sluitwerk, geveltechnieken,

gereedschap, domoticatoepassingen

(mechanische, elektromechanisch en

elektronisch ), kunnen we onze klanten

Veel spelers op de glasmarkt onderscheiden zich door één productspecialisme.

Zo niet de Limburgse firma Van Enckevort, een groothandel voor de bouw en

industrie, die al ruim een eeuw kennis en ervaring ontwikkelt op verschillende

terreinen. De synergie daarvan bepaalt mede het succes dat het bedrijf ook als

aanbieder van glasbeslag ten deel valt. 

de hoge kwaliteitseisen in de diverse

sectoren’, zegt adjunct-directeur Willem

van Riet. ‘Bovendien zijn de producten

tegen relatief scherpe prijzen verkrijg-

baar.’ 

Overname Uver

De samenwerking met Guidotti vloeide

rechtstreeks voort uit de succesvolle

activiteiten van Van Enckevort. Van Riet:

‘Drie jaar geleden hebben we, tegelijk

met de overname van handelsonderne-

Het in 2006 in gebruik genomen pand van Van Enckevort.
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optimaal informeren en adviseren. Vaak

gebeurt dat op basis van gesprek met

opdrachtgever in samenwerking met

een architect. Kwaliteit en innovatie

zijn kernbegrippen, zoals ook tot uit-

drukking komt in het assortiment  glas-

beslagproducten. ‘Denk maar aan de

gerenommeerde oplossingen van

Dorma van Duin: een nieuwe magneti-

sche schuifdeuraandrijving, een deur-

dranger met automatische glijarmaan-

drijving. Of aan de Visiostar van Guidot-

ti, een scharnier dat door de glasuitspa-

ring volkomen vlak is aan de binnen- en

buitenkant. 

Klanten informeren

Van Enckevort heeft nog meer in huis.

‘We hebben inmiddels een nieuwe klant-

vriendelijke digitale prijslijst gereed

welke mogelijk op een later tijdstip toe-

gankelijk wordt gemaakt op onze websi-

te’ en maandelijks zijn er speciale ver-

koopacties. Niet minder belangrijk is de

actieve benadering van de markt via de

buitendienst. In heel Nederland bezoe-

ken we bestaande klanten en benaderen

we nieuwe afnemers. Klanten waarderen

het zeer dat ze van de nieuwste ontwik-

kelingen op de hoogte worden gehou-

den.’ Een efficiënte inrichting van het

magazijn en effectieve verbindingen met

de andere vestigingen vormen het sluit-

stuk van een bedrijf dat, aldus Van Riet,

‘in alle geledingen drijft op vakbekwa-

me medewerkers.’         

Meer weten? 

Kijk op www.vanenckevortglas.nl en

www.enckevort.com.

K E  G L A S B E S L A G S P E L E R  D O O R  S Y N E R G I E  V A N  K E N N I S

n in 
oplossingen ‘

Gespecialiseerde groothandel

Van Enckevort is een gespecialiseerde groothandel voor aanne-

mers- en bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, timmerfabrie-

ken, renovatie-, onderhoud- en klusbedrijven. Het assortiment

omvat circa 20.000 producten. Voordat het glasbeslag daarin werd

opgenomen stond het bedrijf al hoog aangeschreven als leveran-

cier van bouwbeslag, hang- en sluitwerk, gereedschappen en

machines, ijzerwaren, persoonlijke beschermingsmiddelen, gevel-

techniek en elektrische toegangscontrolesystemen. Ook keuring

volgens NEN 3140 behoort bij Van Enckevort tot de mogelijkheden.

Het ISO9001-2000 certificaat en het lidmaatschap van de Ivana-

groep staan garant voor extra kwaliteit. Een andere meerwaarde is

het geven van advies aan afnemers, steunend op ruim een eeuw

opgebouwde ervaring en know how. Onderhoud en montage

maken de service compleet. In totaal werken er 120 mensen bij

Van Enckevort, verspreid over negen vestigingen in Brabant en Lim-

burg. De hoofdvestiging bevindt zich in Venlo-Blerick. 

Het Glas Team van Van Enckevort met v.l.n.r. Chris Lemmen (tel. verkoper), Ingrid Oosterbroek (tel. verkoop-

ster) en Auk Thijssen (buitendienst adviseur).

Ook de levering van lange handelslengtes behoort tot de mogelijkheden.
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