ALLES VOOR DE
ELEKTROTECHNISCHE
INSTALLATEUR

CEBEO
in een oogopslag
HET CEBEO FILIAAL,
UW VAST ADRES VOOR
PRODUCTEN EN SERVICE
52 filialen met self-service, nationaal verspreid
3500 artikelen beschikbaar

P.4
OOSTENDE

TEMSE

BRUGGE

WILRIJK

LOKEREN

UITGEBREID ASSORTIMENT
VOOR ELKE TECHNISCHE
VAKMAN
1 miljoen referenties verkrijgbaar
50.000 artikels binnen 24 u uit voorraad leverbaar

VEURNE

DIKSMUIDE

GENT

ROESELARE

WAREGEM
HQ WAREGEM

DEINZE

KUURNE
KORTRIJK

JETTE
ZOTTEGEM

EREMBODEGEM

E

OUDENAARDE
MOUSCRON

DROGENBOS

P.6

BRAINE-LE CHÂTEAU
TOURNAI
CHARLEROI
JUMET

PÉRUWELZ

MONS

GROTE VOORRAAD
VOOR OPTIMALE
BESCHIKBAARHEID
Voorraad in filialen en Cebeo Distribution Center

P.7

E-COMMERCE:
CEBEO E-SHOP EN
CEBEO APP
Snelle zoeken en bestellen
Productinfo in enkele klikken beschikbaar

P.8

2

CHAR
MONTI

Bent u op zoek naar een groothandel die u centraal stelt? Die ervoor zorgt dat u zich geen zorgen
hoeft te maken over voorraad en leveringen? En waar u altijd terecht kan voor advies en zelfs
studiewerk?
Wij kunnen wel beweren dat u bij Cebeo aan het juiste adres bent, maar ontdek vooral zelf in deze
folder waarom dat het geval is.

UW BESTELLING,
ONZE ZORG
Snelle en betrouwbare leveringen
Levering binnen 24u op de plaats van uw keuze

P.12

TURNHOUT
DEURNE
AARTSELAAR
KONTICH

GROBBENDONK

GEEL
HAM

MECHELEN

HAREN

UITGEBREIDE TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

GENK

AARSCHOT
HASSELT

LEUVEN

ETTERBEEK

RLEROI
IGNIES

SINT TRUIDEN

Specialisten voor elk techniek professioneel advies
en projectbegeleiding

WAVRE

GRÂCE-HOLLOGNE

DISON

P.14

HERSTAL

NAMUR

TOTAAL CONCEPT
VOOR VERLICHTING

DINANT

MARCHE-EN-FAMENNE

Cebeolightstudio
CebeoISISolutions

P.16
LIBRAMONT

ARLON

CEBEO HOUDT U
OP DE HOOGTE
Productinfo via Cebeo e-shop en in catalogen
Inspirerende magazines
Volg ons op social media

Actuele filialenlijst op www.cebeo.be/nl/filialen

P.18
3

HET CEBEO FILIAAL

Uw vast adres voor producten en service
Cebeo beschikt over een nationaal netwerk van filialen. Er is dus altijd een filiaal in de buurt van uw bedrijf én van uw werf.
Ook dat laatste is bijzonder handig, in het geval dat u dringend nood heeft aan materiaal of wanneer u een bestelling in de
buurt van uw werf wilt afhalen.

Dit zijn de voordelen van elk Cebeo filiaal
UITGEBREID
ASSORTIMENT

Meer dan 3.500 artikels,
vooral voor
residentiële toepassingen
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ONDERSTEUNING

NACHTSAS

Technische en commerciële
ondersteuning door
vakspecialisten verlichting,
HVAC, automatisering

Nachtsas voor afhaling
bestelling buiten de
kantooruren (niet bij elk filiaal)

ANTHONY CAMMARATA
Toonbankverkoper

“De klant verwacht dat hij in een filiaal snel bediend wordt, zodat
hij meteen naar zijn werf kan vertrekken. Klanten komen eveneens
voor technische ondersteuning. Ik zorg voor zo vlot mogelijke
aankopen en afhalingen. Als er extra info nodig is, verwijs ik de
klant naar specialisten die hem kunnen helpen.”

https://www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/testimonials

RUIME
OPENINGSUREN

AFHALING
BESTELLINGEN

OPLEIDINGEN

Ruime openingsuren,
voldoende parkeergelegenheid

Afhaling bestellingen

Opleidingen en
infoavonden op uw maat
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UITGEBREID ASSORTIMENT
voor elke technische vakman

Producten vormen de basis van elke installatie. Dan weet u dat in ons assortiment van meer dan een miljoen referenties
bijna zeker de producten vindt die u nodig heeft, hoe gespecialiseerd ze ook zijn. Cebeo verdeelt de traditionele
elektrotechnische producten, maar specialiseert zich eveneens in producten voor HVAC, hernieuwbare energie, tooling, en
lifting equipment.

Ons assortiment bestaat uit deze categorieën:

KABEL EN TOEBEHOREN

INSTALLATIEMATERIAAL

VERLICHTING
lampen en toestellen

HUISHOUDAPPARATEN,
TV, AUDIO, VIDEO

INDUSTRIËLE
TOEPASSINGEN

HVAC
Heating, Ventilation &
Airconditioning

HOME & BUILDING
AUTOMATION

TOOLING
professioneel gereedschap

REGENERATIEVE
ENERGIE SYSTEMEN
zonnepanelen, warmtepompen…
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LIFTING EQUIPMENT
hijs- en heftwerktuigen

GROTE VOORRAAD voor
optimale BESCHIKBAARHEID
Natuurlijk moeten die producten ook in voldoende aantallen beschikbaar zijn. Daarom zorgen we voor
voldoende voorraad. Hoe komt u aan uw producten?

3500

courante producten

liggen permanent op voorraad in de
meer dan 50 CEBEO FILIALEN.
Deze kan u gewoon aankopen uit de
rekken.

55.000
productreferenties
op voorraad

in ons CEBEO DISTRIBUTION
CENTER IN MOESKROEN,
waarover u binnen de 24u kan
beschikken.
Bestellen kan via de Cebeo e-shop, in
het filiaal of via e-mail, telefoon...

CEBEO APP
Via de Cebeo e-shop hebt u toegang
tot ons volledige assortiment van
meer dan een miljoen producten. U
bestelt ze in enkele muisklikken.

Dankzij de handige Cebeo App hebt
bovendien continu onze digitale
cataloog binnen handbereik.
Producten zoeken, raadplegen en
bestellen is heel eenvoudig.
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E-COMMERCE:
CEBEO E-SHOP
Bestellen doet u liefst online, via uw pc, smartphone of tablet? Voor, tijdens of na het werk op de werf? U bent zeker niet
de enige. Cebeo beschikt hiervoor over de juiste e-commerce oplossingen. Het zijn overigens veel meer dan zuivere
webshops, maar onmisbare tools voor de installateur

Zoeken en bestellen
24/24 en 7/7
De Cebeo e-shop is een gebruiksvriendelijk online tool die u toelaat om ook buiten de kantooruren producten op te zoeken
en te bestellen. Het is een gigantische online cataloog, waar u een schat aan productinformatie vindt.

KRACHTIG
ZOEKSYSTEEM
om het juiste product uit meer dan een
miljoen referenties te vinden

TECHNISCHE
INFO
en een foto van het grootste deel van
de producten

CREËER
EIGEN LIJST
van frequent gebruikte producten. U kan
elektronische etiketten ontvangen van deze
producten
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VOLG UW
BESTELLING
met de track & trace functionaliteit

EENVOUDIGE
INTEGRATIE
met installatiesoftware

VOORRAAD PRODUCTEN
BESTELLEN
tot 19u voor levering’s anderendaags
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E-COMMERCE:
CEBEO APP
Met de handige Cebeo app voor smartphone hebt u op het even welk moment toegang tot ons
assortiment. De scanfunctie biedt toegevoegde waarde op de werf of in uw magazijn.

Ons assortiment binnen handbereik

Download de app via
Google play of App store

SNEL ONLINE EN
OFFLINE ZOEKEN

VOORRAAD INFO
VAN EEN PRODUCT
in het dichtsbijzijnde en andere Cebeo filialen

BESTELLEN OF
TOEVOEGEN
aan uw winkelmandje om later te bestellen
via de Cebeo e-shop

Ontdek alle voordelen
van de Cebeo App in
deze korte video

ZEER HANDIGE SCANFUNCTIE
productcode voor meer info, barcodes voor
de inhoud van colli’s en codes van eigen lijsten
voor voorraadbeheer

Offline bestellen

GEBRUIK DE APP ALS
BARCODE SCANNER
in uw filiaal voor uw prijzen en meer productinfo

Bestellen
INFO
over uw bestellingen, offertes en leveringen
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NIEUW

SCAN JE AANKOPEN
MET DE CEBEO APP
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UW BESTELLING
ONZE ZORG
Zodra u een bestelling plaatst bij Cebeo, komt onze logistieke ketting op gang. Cebeo stelt alles in het werk om uw
producten snel te leveren op de plaats waar u het verkiest. We halen hierbij een bijna perfect rapport: 99,2% van de
bestellingen die ons centraal magazijnen verlaten, worden correct bij de klanten afgeleverd.

Snelle en betrouwbare leveringen
• Nachtsas voor afhaling buiten de openingsuren.
Vraag meer info aan uw contactpersoon.

• Levering dezelfde dag: via expreszending kan u uw
bestelling dezelfde dag afhalen in bepaalde filialen.

• In veel filialen kan u al om 7u of vroeger terecht voor de
afhaling van uw bestelling. U vindt de openingsuren op
www.cebeo.be/nl/filialen

• In het filiaal van Moeskroen kan u uw bestelling
rechtstreeks uit het centraal magazijn laten leveren en
afhalen één uur later.

• Vraag de via timeframe@cebeo.be een tijdvenster voor
uw levering aan.

CHARLES VANDERSTRAETEN
Service Delivery Manager

“In ons Cebeo Distribution Center verwerkt onze logistiek
dagelijks de bestellingen, zodat het juiste product op het juiste
tijdstip en de juiste plaats wordt geleverd. Onze klanten hoeven
zich geen zorgen te maken over de levering en kunnen zich
focussen op de installatie zelf en het helpen van hun klanten.”

https://www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/testimonials
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Sneller als u het wenst
• Nachtsas voor afhaling buiten de openingsuren
• Bestellingen voor 15u van voorraadproducten worden
’s anderendaags geleverd.
• Via de Cebeo e-shop kan u bestellen tot 19u voor
levering ’s anderendaags.
• Kies zelf de plaats van levering: het filiaal, de werf, uw
bedrijf…

Ontdek onze logistiek
via deze video
https://bit.ly/2tKhmWw
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EEN OPLOSSING
VOOR ELKE VRAAG
Als installateur krijgt u vele vragen van uw klanten en wilt u de gepaste oplossing bieden. Daar kan Cebeo u bij helpen.
Bent u multi-technieker of net gespecialiseerd in een of enkele technieken?

Onze medewerkers staan in contact met de fabrikanten en
volgen zelf opleiding om u de juiste informatie te verschaffen.

WEET DAT CEBEO BESCHIKT OVER
TECHNISCHE SPECIALISTEN OP
VOLGENDE DOMEIN:

MARC VERSLEEGERS
VERLICHTING

HVAC

CONSUMER ELECTRO
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HOME & BUILDING

TOOLING

Technisch commercieel medewerker

“De klant waardeert sterk dat hij
bij Cebeo via één contact een
totaaloplossing kan krijgen. Snelheid
speelt daarbij een grote rol. Daarom
probeer ik eerst de vraag van de klant
goed te begrijpen. De oplossing vertaal ik
in een gedocumenteerde offerte, waarbij
ik rekening houd met onze voorraad
en het vooropgestelde budget. Bij die
offerte geef ik dan nog de nodige uitleg.”

https://www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/testimonials

VINCENT BEAUFORT
Vertegenwoordiger residentieel
“Ik probeer het verschil te maken door steeds
beschikbaar te zijn voor mijn klanten. Ik zoek
naar een oplossing op al hun vragen. Als ik het
antwoord zelf niet ken, vraag ik de hulp van mijn
collega’s.”
https://www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/testimonials

BIJ WIE KAN U TERECHT VOOR
WELKE VRAAG ?

ONZE INTERNE SPECIALISTEN

EXTERNE SPECIALISTEN

geven u advies, maken studies en begeleiden
u in uw project.

gaan mee op plaatsbezoek en ondersteunen
u in uw gesprek met de klant. Zij beschikken
eveneens over diepgaande technische kennis.

TOONBANKMEDEWERKER
IN HET FILIAAL

ONZE INTERNE TECHNISCHCOMMERCIËLE MEDEWERKERS

helpt en adviseert u u bij de keuze van het
juiste product voor basisoplossingen voor
diverse technieken.

bezorgen u meer diepgaande informatie over
producten en oplossingen, maken offertes en
volgen uw bestellingen op.
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EEN OPLOSSING
VOOR ELKE VRAAG

CEBEOLIGHTSTUDIO
Specifiek voor projecten in verlichting kan je bij Cebeo

YMKE DEBACKER

terecht bij Cebeolightstudio. U kan er terecht voor

Team leader Verlichting

advies, lichtberekeningen, uitgewerkte offertes en
projectopvolging. Onze specialisten werken op basis
van een architecturaal plan een lichtoplossing uit die
beantwoordt aan de verwachtingen van de klant en
houden rekening met sfeer en het functionele en
decoratieve aspect van verlichting.

“Bij Cebeolightstudio werken we in samenspraak
met de installateur, eindklant en eventueel de
architect een volledig lichtplan uit. We begeleiden de
klanten ook op technisch vlak: hoe dimmen, welke
zijn de aandachtspunten voor kleurtemperatuur en
-weergave? We merken dat deze aanpak werkt:
veel installateurs vertrouwen ons ook hun volgende
project toe.”
https://www.cebeo.be/nl-be/inspiratie/testimonials
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ÉÉN
TOTAAL CONCEPT
ZEVEN
PIJLERS

CEBEO ISI SOLUTIONS
Technische oplossingen voor nieuwbouw en renovatie moeten
steeds meer aan bovenstaande vereisten voldoen. Het totaalconcept
van Cebeo voor dergelijke geïntegreerde oplossingen het Cebeo ISI
Solutions.
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INFORMATIE & TOOLS
In onze snel evoluerende markt is de juiste informatie heel belangrijk.
Cebeo biedt u heel diverse manieren om bij te blijven.
Aan u de keuze !

PRODUCTINFO
Op de Cebeo e-shop en de Cebeo App vindt u
technische info van meer dan een miljoen producten.
Op www.cebeo.be/nl/downloads vindt u alle actuele
Cebeo catalogi, folders en magazines in digitale versie

MAGAZINES

Op onze algemene website www.cebeo.be ontdekt u

Via ons trimestrieel magazine Cebeo News blijft u op de

wat u misschien nog niet wist over Cebeo.

hoogte van de trends op de markt, opportuniteiten voor

Nieuwe producten ontdekt u 4 maal per jaar
in ons magazine Cebeo News.

de installateurs, technische en technologische evoluties.
U vindt er ook inspiratie in projecten die Cebeo hielp
realiseren.

Vraag uw contactpersoon meer info

NIEUWSBRIEVEN
We houden u met elektronische nieuwsbrieven continu

Neem zeker een kijkje !

op de hoogte van onze actuele promoties, interessante
opleidingen, infoavonden of events bij Cebeo.

Hou uw mailbox in de gaten !

TOOLS & CALCULATORS
Het berekenen van de kostprijs en terugverdientijd van
een PV-installatie, opzoeken welke subsidies er bestaan
voor energie-efficiënte maatregelen, de terugverdientijd
van een warmtepompboiler berekenen, warmteverliezen
berekenen… het kan allemaal met onze handige en
betrouwbare webtools. U vindt een overzicht op
www.cebeo.be/nl/berekeningstools
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SOCIAL MEDIA
U kan ons eveneens volgen via social media.
Cebeo is actief op Facebook, Linkedin en onze meest
recente video’s vindt u op ons Youtube kanaal.

CEBEO CAMPUS
Cebeo organiseert jaarlijks tientallen opleidingen, waardoor u bijblijft met de nieuwste producten, oplossing en technieken.
Cebeo Campus is voor de installeur ons onmisbare opleidingsprogramma waarmee u zich bijschoolt op het vlak van
verlichting, HVAC, hernieuwvbare energie, IP, automatisering,...
Ontdek ons actuele opleidingsaanbod op www.cebeo.be/opleidingen

ONTDEK

ONS

SG
N
I
D
I
E
OPL
AANBOD
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CEBEO VERKOOPSFILIALEN
1040

Etterbeek

boulevard Louis Schmidtlaan 3/1

T 02/739.47.70

F 02/739.47.99

etterbeek@cebeo.be

1090

Brussels (Jette)

avenue Carton de Wiartlaan 74

T 02/421.39.00

F 02/424.18.82

jette@cebeo.be

1090

Brussels (Jette)

Jetsesteenweg / chaussée de Jette 407

T 02/421.39.00

F 02/218.50.62

jette@cebeo.be

1130

Brussels (Haren)

Sint-Stevens-Woluwestraat / rue de Woluwe-Saint-Etienne 55

T 02/247.93.30

F 02/247.95.97

resi-haren@cebeo.be

1301

Wavre (Bierges)

rue Provinciale 263

T 010/42.12.12

F 010/41.78.21

brabant@cebeo.be

1440

Braine-le-Château

P. I. de la Vallée du Hain 3E

T 02/366.94.61

F 02/366.04.11

braine@cebeo.be

1620

Drogenbos

W.A. Mozartlaan 10

T 02/334.12.10

F 02/331.20.10

drogenbos@cebeo.be

2100

Deurne

Kruiningenstraat 14

T 03/360.93.20

F 03/360.93.21

deurne@cebeo.be

2280

Grobbendonk

Bouwelven 2A

T 014/21.92.91

F 014/21.92.93

grobbendonk@claessen.be

2300

Turnhout

Veedijk 31

T 014/44.84.84

F 014/44.84.80

turnhout@cebeo.be

2440

Geel

Bell-Telephonelaan 3A

T 014/56.38.10

F 014/56.38.20

geel@cebeo.be

2550

Kontich

Prins Boudewijnlaan 9, Unit 10a

T 03/877.27.27

F 03/887.01.54

kontich@claessen.be

2610

Wilrijk

Kleine Doornstraat 299

T 03/450.86.00

F 03/458.02.65

wilrijk@cebeo.be

2630

Aartselaar

Leugstraat 5

T 03/887.73.96

F 03/877.91.44

aartselaar@cebeo.be

2800

Mechelen (Nekkerspoel)

Maanstraat 9

T 015/27.06.53

F 015/21.74.11

mechelen@cebeo.be

3001

Leuven (Heverlee)

Ambachtenlaan 31A

T 016/40.08.48

F 016/40.00.56

brabant@cebeo.be

3200

Aarschot

Nieuwlandlaan 79

T 016/57.09.11

F 016/57.14.10

aarschot@cebeo.be

3500

Hasselt

Het Dorlik 3

T 011/26.04.00

F 011/23.66.50

limburg@cebeo.be

3500

Hasselt

Hellebeemden 14

T 011/27.36.90

F 011/27.04.74

hasselt@claessen.be

3600

Genk

Witmeerstraat 1

T 089/35 .35.13

F 089/35.35.17

genk@claessen.be

3800

Sint Truiden

Schurhovenveld 4308

T 011.68.89.02

F 011/69.17.62

sinttruiden@claessen.be

3945

Ham

Bergstraat 38a

T 013/66.25.41

F 013/66.41.11

ham@claessen.be

4040

Herstal

P. I. des Hauts-Sarts , Première avenue 2

T 04/345.96.96

F 04/345.96.89

herstal@cebeo.be

4460

Grâce-Hollogne

Z. I. , rue de Wallonie 13

T 04/239.73.00

F 04/239.73.03

gracehollogne@cebeo.be

4820

Verviers (Dison)

avenue du Jardin Ecole 43

T 087/56.03.74

F 087/56.03.76

verviers@cebeo.be

5020

Namur (Suarlée)

Z.I. de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal 15

T 081/72.17.40

F 081/72.17.50

namur@cebeo.be

5500

Dinant

Rue Saint-Jacques 325

T 082/22.27.45

F 082/22.50.49.

dinant@cebeo.be

6040

Charleroi (Jumet)

Z. I. , Première rue 1

T 071/29.73.73

F 071/29.73.74

charleroi@cebeo.be

6061

Montignies-Sur-Sambre

Rue du Pays Bas 20

T 071/30.77.27

F 071/30.72.65

charleroi@cebeo.be

6700

Arlon

Zoning artisanal de Weyler 46

T

F

arlon@cebeo.be

6800

Libramont

Z. I. de Recogne, Le pré aux Epines 21

T 061/21.01.80

F 061/21.01.89

libramont@cebeo.be

6900

Marche-en-Famenne

Z.I. du Wex, Boucle de la Famenne 23

T 084/24.40.00

F 084/24.48.40

marcheenfamenne@cebeo.be

7000

Mons

Grand Route 212

T 065/40.24.40

F 065/35.45.19

mons@cebeo.be

7500

Tournai

Quai des Vicinaux 24-01

T 069/21.60.58

F 069/21.60.59

tournai@cebeo.be

7600

Péruwelz

rue de l’Europe 14

T 069/77.96.66

F 069/77.65.42

peruwelz@cebeo.be

7700

Mouscron

rue de la Royenne 47B

T 056/56.16.16

F 056/56.16.10

mouscron@cebeo.be

8200

Brugge (Waggelwater)

Tijdelijke locatie: Dirk Martensstraat 27

T 050/45.78.78

F 050/32.34.26

brugge@cebeo.be

8400

Oostende

Plantijnstraat 4

T 059/56.05.60

F 059/70.02.32

oostende@cebeo.be

8500

Kortrijk

Zwingelaarsstraat 7

T 056/36.57.11

F 056/36.57.12

kortrijk@cebeo.be

8520

Kuurne

Industrielaan 3

T 056/36.48.00

F 056/36.48.10

kuurne@cebeo.be

8600

Diksmuide

Polderstraat 14

T 051/51.06.00

F 051/51.08.35

diksmuide@cebeo.be

8630

Veurne

Koksijdestraat 18

T 058/31.51.44

F 058/31.52.90

veurne@cebeo.be

8790

Waregem

Eugène Bekaertlaan 59

T 056/23.84.80

F 056/23.84.81

waregem@cebeo.be

8800

Roeselare

Hof Ter Weze 28

T 051/24.21.51

F 051/24.21.53

roeselare@cebeo.be

9000

Gent

New Orleansstraat 10

T 09/255.76.76

F 09/255.76.26

gent@cebeo.be

9090

Melle

Zwaantjesstraat 33

T 09/225.57.54

F 09/225.28.21

melle@cebeo.be

9140

Temse

Laagstraat 25

T 03/250.51.25

F 03/250.51.20

temse@cebeo.be

9160

Lokeren

Industriezone E17/1089, Dijkstraat 19

T 09/348.29.51

F 09/349.05.80

lokeren@cebeo.be

9320

Erembodegem

Brusselbaan 287A - 289A

T 053/21.27.93

F 053/77.93.80

erembodegem@cebeo.be

9620

Zottegem

Astridstraat 5

T 09/360.29.81

F 09/360.14.02

zottegem@cebeo.be

9700

Oudenaarde

Serpentstraat 96A

T 055/23.22.00

F 055/23.22.09

oudenaarde@cebeo.be

9700

Oudenaarde

Paalstraat 3

T 055/31.27.07

F 055/31.27.09

oudenaarde@cebeo.be

9800

Deinze

Clemence Dosschestraat 10

T 09/381.59.00

F 09/381.59.01

deinze@cebeo.be

Actuele filialenlijst op www.cebeo.be/nl/filialen

