PERSMEDEDELING
NIEUW HOOFDKANTOOR KÄRCHER BENELUX
KOMT OP EEN PROMINENTE PLAATS
6 oktober 2011 – Specialist in reinigingsapparatuur Kärcher Benelux
heeft een ambitieus toekomstplan uitgeschreven. Bedoeling is de
verschillende onderdelen van dit plan te realiseren tegen 2020. Eén van
de essentiële elementen is de vestiging in een gebouw dat voldoet aan
de vereisten van de moderne, veelzijdige Kärcher-bedrijfsvoering. Het
huidige hoofdkantoor in Hoogstraten beantwoordt niet langer aan die
dynamiek.

Verhuis tegen 2014
Kees Wagtmans, managing director van Kärcher Benelux, benadrukt: “Het
hoofdkantoor van Kärcher Benelux blijft in België.” Hij bevestigt eveneens de
wens van het bedrijf dat alle medewerkers mee de stap naar de nieuwe
locatie zouden maken. “De ruime ervaring die zij vertegenwoordigen, willen
we maar al te graag aan boord houden.”
In 2011 werden voor de Benelux al 19 nieuwe mensen aangeworven en in de
aanloop naar 2020 zijn verdere uitbreidingen van het personeelsbestand
voorzien.

Streefdatum voor de ingebruikname van de nieuwe locatie is 2014.
Wagtmans: “Een bestaand gebouw komt, gezien onze erg specifieke
gebruiksvereisten, niet in aanmerking. Waar precies we zullen terechtkomen,
is momenteel nog niet geweten. Eén ding staat wel vast, het wordt een
prominente plaats waar het merk Kärcher meteen in het oog zal springen.”

Multifunctioneel
De nieuwe Kärcher-site zal een grote showroom herbergen én zal gaan
fungeren als een Kärcher Center, zoals er momenteel al 8 in België actief
zijn. Eindklanten zoals o.a. schoonmaakbedrijven en grote retailspelers
kunnen er terecht met al hun vragen over het ruime Kärcher-assortiment,
maar ook de consument is er van harte welkom. Even belangrijk wordt het
grote trainingscenter dat zal gehuisvest worden op de nieuwe locatie. “We

bieden er onze verdelers en eindklanten de mogelijkheid om zich de werking
van onze toestellen en reinigingsmiddelen helemaal eigen te maken en
vertrouwd te worden met nieuwste technieken in de schoonmaaksector”,
aldus Wagtmans. Ook de eigen technische medewerkers en de technici van
de Kärcher-verdelers worden er vakkundig opgeleid.
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