Een afgewogen keuze
voor de juiste machine
Oostenrijkse specialist biedt ruime assortiment ook in Nederland aan
Het aanbod van machines is groot. Zowel de ZZP’er als grote industriële speler op de markt heeft de keuze uit een enorm aanbod van zaag-,
frees- en schaafmachines. Een juiste beslissing begint bij een gedegen
advies en een ruime keuze.
Een ervaren speler op de markt met
bovendien een enorm assortiment is
Felder. Deze Oostenrijkse specialist
is in Nederland onderdeel bij de Van
Schoonhoven Groep, een bedrijf dat
al sinds 1976 de markt bedient. “We
zijn in die tijd begonnen als specialist
op het gebied van kantenband en
meubelbeslag,” zo vertelt Erwin van
Schoonhoven. “Later is daar de verkoop van kantenaanlijmmachines aan
toegevoegd. Ook werden hier reeds
de eerste contacten met de familie
Felder gelegd.” Na jaren van goede
samenwerking met het Oostenrijkse
familiebedrijf is Felder Nederland BV
sinds 2006 een volledige dochteronderneming bij de Van Schoonhoven
Groep.

Showroom
De verkoop van diverse grote machines is geen sinecure. Vanzelfsprekend
zijn diverse verkopers binnen het
bedrijf actief, zowel in de binnenals buitendienst. Toch is Erwin van
Schoonhoven zich er ook van bewust
dat de klant zijn keuze niet alleen
maakt aan de hand van mooie verhalen of plaatjes in een catalogus of
een internetpagina. Om die reden zijn
veel machines uitgebreid te bekijken
in de showroom in Barneveld. “Hier
laten we inderdaad ons ruime assortiment zien. Het verschil tussen de
machines moet je ervaren door het te
zien. Tevens gaan we uitgebreid om
de tafel zitten om een juiste inventarisatie van de wensen te maken. Een

industrieel bedrijf heeft heel andere
wensen dan de kleine zelfstandige.
Ook binnen deze groepen heeft iedereen weer zijn eigen voorkeuren en
eisen. Vanzelfsprekend zijn we ook op
de diverse vakbeurzen aanwezig om
bedrijven te woord te staan. Het voordeel daarvan is dat we veel nieuwe
en bestaande klanten in korte tijd
kunnen spreken.”

Diversiteit
Zoals gezegd zijn diverse types van
vele verschillende professionele
machines bij Felder verkrijgbaar.
Denk daarbij aan standaardmachines
als de zaag-, frees- en schaafmachines al dan niet in combinatie alsmede een compleet pakket speciaalmachines waaronder kantenaanlijm-,
boor- en schuurmachines tot aan
CNC bewerkingscentra. Binnen de
Felder Groep zijn drie merken opgenomen (Hammer, Felder en Format-4)
in het assortiment. “Zo hebben wij
bijvoorbeeld voor de ZZP’er of de
hobbyist diverse machines van het
merk Hammer. Dit is echter meer
dan een hobbymerk. Uiterst professioneel en kwalitatief goed, maar
vooral bestemd voor de vakman die
de machine sporadisch gebruikt.” De
absolute topper in de afgelopen jaren
is volgens van Schoonhoven de CNCmachine van Format-4, het premium
merk van Felder. “Eigenlijk is deze
machine een absolute must voor elke
vakman. Het biedt zoveel voordelen.
De bedrijven die in de afgelopen

jaren tot aanschaf zijn overgegaan,
merkten al snel hoe veel beter en
sneller hun werkzaamheden en dus
ook de eindproducten werden.”
Bij het 55-jarig bestaan van Felder
biedt het bedrijf diverse machines
voor onderscheidende prijzen. Met
veel commerciële ondersteuning
zorgt het voor een goede promotie
van diverse machines. Informatie is
ondermeer te vinden op de website
van Felder Nederland alsmede in de
Felder E-shop
(www.felder-gereedschap.nl).
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