ONZE WAARDEN OUR VALUES
BEGELEIDING We brengen uw project tot

leven en staan u bij van a tot z: tijdens uw
denkproces, uw installatie en gedurende uw
hele evolutie.
EVENWICHT Uw behoeften staan steeds
centraal in onze aanpak, we zoeken voor u de
meest harmonieuze oplossing en we vechten
daarvoor

SUPPORT We bring your project to life and
provide assistance from A to Z: from formulating ideas, throughout the installation and
as your company develops.

NABIJHEID Onze onderneming is een
bedrijf op mensenmaat. We zijn actief in heel
België en werken vanuit twee vestigingen,
zodat we nooit veraf zijn van uw kantoor.

BALANCE You are the focus of our concerns,

we find the most harmonious solution and
do our utmost to achieve it.

PROXIMITY Our company is on a humanscale. Operating from two sites, we are never
far from your office, covering the whole of
Belgium.

BINCKOM & HOCS, DAT ZIJN
• 4 geïntegreerde polen
• 2 vestigingen
• Zorgvuldig geselecteerde partners die op lange termijn
presteren en elke uitdaging aangaan
• Meer dan 1 000 klanten
• 20 000 artikelen in voorraad
Dat is ook, en bovenal, een globale oplossing voor uw bedrijf: gaande van
de inrichting van uw bedrijfsruimtes tot de installatie van een efficiënt
informaticasysteem, maar ook de levering van beheerinstrumenten op
maat. Samen met u creëren we uw ideale werkomgeving.

BINCKOM & HOCS, MEANS
• 4 integrated poles
• 2 sites
• Partners of choice for long-term success, we rise to
every challenge
• More than 1,000 clients
• 20,000 items in stock
And, first and foremost, it means a global solution for your business:
from redesigning your office space to setting up an efficient IT system, as
well as provision of tools and customised management, together we will
create your ideal working environment.
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ICT-BEGELEIDING
IT SUPPORT
Voor een toegankelijke en betrouwbare technologische omgeving
An accessible and reliable technological environment
We staan u bij wanneer u nadenkt over uw informaticabehoeften, we installeren uw hardware en stellen
zijn parameters in: netwerkinfrastructuur, antivirus,
back-up, preventie- en curatief beleid enzovoort.
We bevorderen ook de integratie van beheertools
die aan uw werkomgeving aangepast zijn: ERP, CRM
en applicaties die we speciaal voor u ontwikkelen.
U werkt in een veilige en efficiënte omgeving die op
uw activiteiten is afgestemd en u kunt rekenen op
het advies van hypergespecialiseerde consulenten.
Ter plaatse of op afstand.

We are there to assist you when considering your
IT needs, we install and configure your hardware
and software: network infrastructure, antivirus,
backup, preventive and remedial protocols, etc.
We also encourage the integration of management
tools adapted to your work environment: ERP, CRM
and applications developed for you.
You can grow and develop in a secure, efficient
environment, adapted to your professional needs
and supported by highly specialized staff, on-site
or remotely.

Studie van de installatie • Hard & Software Solutions • Desktop & Mobility Solutions •
Networking Solutions • Server & Storage Solutions
Feasibility study • Hard & software solutions • Desktop & mobility solutions • Networking
solutions • Server & storage solutions
VOORDELEN VOOR DE KLANT
ADVANTAGES FOR THE CLIENT

MERKEN
BRANDS

Advies, verkoop, installatie en onderhoud • Permanente bijstand en passende opvolging • Gegevensbeveiliging en back-up • Tussenkomsten
ter plaatse • Permanente vorming

HP, DELL, LENOVO, ACER
Sage - Bob 50, Efficy, Mercator

Advice, sale, installation and maintenance •
Continuous support and appropriate follow-up
• Data security and back-up • On-site support •
Ongoing training
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OPLOSSINGEN OM DOCUMENTEN AF TE DRUKKEN EN TE BEHEREN
PRINTING SOLUTIONS AND DOCUMENT MANAGEMENT
Beveiligde opslag en vlot delen van documenten
Secure storage and easy sharing
We bestuderen de oplossingen voor het afdrukken van
documenten die geschikt zijn voor uw activiteit, gaande
van basisadvies tot het onderhoud van uw multifunctionele fotokopieertoestellen.
Onze autonome en intelligente systemen vereenvoudigen het klassement van uw documenten en bevorderen de communicatie tussen uw teams en met uw
klanten, in binnen- en buitenland. Ze automatiseren
ook het beheer van de verbruiksartikelen.

We review the print management solutions best
suited to your work, from basic consultancy to
maintenance of your multifunction copy/printers.
Our autonomous and intelligent systems simplify
your document filing and make communication
easier between your teams and your clients, both
in Belgium and abroad. They also automate your
consumables management.

Print Management Solutions • Digitalisering • Scanners • Toners • Inktpatronen • Onderdelen • Onderhoud
Digitalisation • Scanners • Toners • Cartridges • Parts • Service
VOORDELEN VOOR DE KLANT
ADVANTAGES FOR THE CLIENT

MERKEN
BRANDS

Geavanceerde technologie • Persoonlijk advies • Verkoop en
onderhoud • Parametrisatie en configuratie • Integratie in uw
bestaande systemen

RICOH, BROTHER, NUANCE

Cutting-edge technology • Customised advice • Sales and
support • Settings and configuration • Integration into your
existing systems

STUDIE EN INRICHTING VAN UW WERKOMGEVING
SURVEY AND IMPROVEMENT OF YOUR WORKSPACE
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Efficiënt en geïnspireerd werken
Working with efficiency and inspiration
De tijd nemen om een optimale werkruimte in te richten, dat houdt ook in dat we het welzijn van uw medewerkers verbeteren en dus een dynamische sfeer creëren die
toelaat beter te presteren.
Onze ruimtelijke planners luisteren naar u en geven u advies, onze interieurarchitecten voeren de gekozen oplossing uit en kiezen samen met u het meubilair dat zich
aan de evolutie van uw bedrijf zal kunnen aanpassen. We
houden rekening met uw voorkeuren en uw budget en
komen zo snel mogelijk tegemoet aan uw wensen.

Taking the time to create an optimal workspace also has
the effect of improving the wellbeing of your employees,
and thus creating the conditions for a dynamic working
environment and better performance.
Our space planners listen to you and advise you, our interior designers implement the chosen solution and, with
your input, select furniture that can adapt with you. We
respect your taste and budget, and respond promptly.

Design • Akoestiek • Eco-ontwerp • Ergonomie • Schoolbenodigdheden • meubilair voor evenementen
Design • Acoustics • Eco-conception • Ergonomics • Educational material • event furniture
VOORDELEN VOOR DE KLANT
ADVANTAGES FOR THE CLIENT

MERKEN
BRANDS

Showroom en voorraad in België • Opvolging van gamma’s •
Wij staan in voor levering en opbouw

SEDUS, OKA, DAUPHIN, MIDDEL, FREZZA, EMMEGI,
QUADRIFOGLIO, EOL, MEABI, SIMIRE, RIM CZ

Show-room and stock in Belgium • Regular stock updates •
Delivery and installation by us
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KANTOORBENODIGDHEDEN EN -ACCESSOIRES
OFFICE FURNITURE AND SUPPLIES
Wat u elke dag nodig heeft
What you need for your everyday use
Ongeacht uw activiteit zijn tijd en geld twee cruciale criteria. Daarom vullen we ons aanbod aan
met een catalogus met 20 000 producten die
online of in de winkel te verkrijgen zijn: van stylo tot papier, van kantoormachines tot de meest
uiteenlopende benodigdheden, u zult zeker vernieuwende en praktische oplossingen vinden. En
nog snel ook!

Whatever business you are in, time and money
are two essential criteria.
That’s why we complete our service offer with
a 20,000-item catalogue, available online or in
shops: from pens to paper, office machines to a
wide range of supplies, you will find innovative
and practical solutions. Fast.

Accessoires voor kantoor en informatica • Kantoormachines • Papier • Etiketten en enveloppen •
Rangschikking en archivering • Inktpatronen en toners • Catering • Andere
Office and IT accessories • Office machines • Paper • Labels and envelopes • Filing and archiving •
Cartridges and toners • Catering • Others
VOORDELEN VOOR DE KLANT
ADVANTAGES FOR THE CLIENT

MERKEN
BRANDS

Ondersteuning en advies • Elk kwartaal een catalogus
• Breed productengamma • Grote voorraad • Voordelige
prijzen • Superpromoties • Levering binnen de 24 uur

Bekijk onze catalogus en
vind onze merken op
binckom.be ou heens.be

Support and advice • Quarterly catalogue • Wide
choice • Large stock • Bargain prices • Special offers
• 24hr delivery

Check out our catalog and
find our brands at
binckom.be or heens.be

