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Kannegieter: al 55 jaar door kennis gedreven en 

toonaangevend op het gebied van databekabeling 

en ‘security’-oplossingen, netwerkapparatuur 

en draadloze internetverbindingen en slimme 

distributiemogelijkheden. We doen niet 

alleen aan het opslaan en verzenden van 

goederen en producten naar uw project. Onze 

distributieoplossingen zijn erop gericht uw processen 

te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de 

vermindering van de CO
2
-uitstoot.

SERVICE OP MAAT

Als het gaat om beschikbaarheid van materialen en effi  ciëntie 

op de werkvloer weet Kannegieter als geen ander hoe belangrijk 

de logistieke afhandeling van een project is. Ten behoeve van 

de logistieke ondersteuning van uw processen is Kannegieter de 

partner om met u mee te denken. De wensen en behoeften van 

uw organisatie en het project staan daarbij centraal. Met als doel 

om op een maatschappelijk verantwoorde wijze (ISO 14001) uw 

project effi  ciënt te helpen inrichten. Service is het uitgangspunt.

Voor specifi eke project- en locatiegebonden logistieke diensten 

bieden we service op maat. Denk bijvoorbeeld aan het afl everen 

van grote aantallen haspels met bekabeling op de 6e verdieping 

van een kantoorgebouw in aanbouw (zie foto). Afhankelijk van de 

behoefte opereert Kannegieter als een logistieke ‘hub’ en levert 

de producten af op een vooraf afgesproken locatie, gebouw en/

of plaats (verdieping, vleugel, werkplek). Overal op elke gewenst 

tijdstip (dag & nacht).

Deze ‘Just In Time’-leveringen, afgeleverd aan de juiste 

contactpersoon ter plaatse zorgen ervoor dat u geen overtollige 

voorraad op de bouw heeft, waardoor schade en 

diefstal vermeden worden. Wij kunnen de goederen 

aanleveren per bouweenheid zodat de monteur niet 

zelf meer hoeft te sorteren. Binnen onze huidige 

dienstverlening is het al geruime tijd mogelijk om 

de volgende werkdag materialen geleverd te krijgen, 

op een tijdstip waarop het uw onderneming het beste 

uitkomt.

TRANSPORT

Door de toenemende vraag van onze relaties naar meer logistieke 

dienstverlening bieden wij logistieke- en opslagdiensten. Naast de 

standaard-leveringen kunnen wij het volgende bieden: 

• Tijdsleveringen (JIT)

• ‘Same day’-leveringen (vandaag besteld, vandaag geleverd)

• ‘Next day’-leveringen (vandaag besteld, morgen geleverd)

• Leveren op bouwlocaties (met speciale eisen zoals

meldingsplicht, veiligheid, openingstijden)

• Weekendleveringen

• Thuisleveringen

• Nachtleveringen

• Afl everen zonder dat er iemand aanwezig is

• Leveringen in het buitenland

• 24 Uur per dag, 7 dagen per week 

OVERIGE DIENSTEN

• Opslag op locatie in bijvoorbeeld een zeecontainer (zeer handig

voor grotere projecten, altijd uw goederen bij de hand, fl inke

bijdrage aan CO
2
-vermindering)

• Verhuur van (tijdelijke) opslagruimte (bij beperkte opslagruimte

op locatie

• Leveren op de gewenste etage en/of kamer  (uw zending
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KANNEGIETER: BEKABELING 

Het ontwerp en de kwaliteitvan bekabelingsystemen bepale mede de continuïteit van 

ICT-infrastructuren. Samen met onze partners Brand-Rex, Nexans en Corning bieden wij u 

koperbekabeling, afgeschermd en niet-afgeschermd, hoogwaardige glasvezel-

verbindingen voor binnen en buiten, voor het eff ectief ontsluiten van terreinen, gebou-

wen en werkplekken (LAN), maar ook voor WAN-oplossingen met o.a. onze partner M2FX.

KANNEGIETER COLLEGE 

Kennis en vaardigheden voegen waarde toe, want goed opgeleide medewerkers werken 

effi  ciënter en beter. Kannegieter College deelt theoretische kennis en praktische vaardig-

heden d.mv. een uitgebreid programma aan trainingen, cursussen en workshops voor de 

installateur, voor ICT-resellers en voor adviseurs.

KANNEGIETER: NETWORKING & WIRELESS  

Nieuwe manieren van werken, mobiliteit, beschikbaarheid van informatie en het delen 

van kennis vragen om geïntegreerde communicatieoplossingen. Samen met onze partners 

LANCOM, Allied Telesis, Fluke Networks, Server Technology en Xirrus spelen wij in op uw 

communicatiewensen, bijvoorbeeld met FttH, Triple Play, VoIP, en (W)LAN.

gesorteerd geleverd, geen gezoek meer)

• Leveren van materialen waarvan wij de

omverpakking zoveel mogelijk voor u hebben

verwijderd (geen afvalstroom op locatie,

verantwoord en duurzaam afvoeren door

Kannegieter)

• Prefabricage-leveringen (assembleren, monteren

tot gereed product)

• Retour halen van de overgebleven goederen

• Afvoer van verpakkingsmaterialen (lege haspels etc.)

• Leveren in rolcontainers met bakken (producten worden

gesorteerd in bak(ken), geen gezoek meer)

TOT SLOT

Kannegieter heeft een beveiligd distributiecentrum 

met geschoolde en gediplomeerde medewerkers 

die ons geavanceerde magazijn in dienst van onze 

klanten stellen. Dit distributiecentrum biedt u ook de 

mogelijkheid uw goederen af te halen bij de balie van 

Kannegieter in Amersfoort. Een praktische oplossing 

wanneer u op weg naar een project iets vergeten bent!

Wil u meer weten over onze logistieke diensten? Neem dan contact 

op met uw accountmanager of bel ons via 033 450 8686.

REFERENTIEPROJECT
Slimme distributieoplossingen


