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MAAK KENNIS MET ONS TEAM!



Tegen 2030 zijn er negen miljard mensen op onze planeet. En 
er is nog heel wat werk aan de winkel, van nieuwe ziekenhuizen 
bouwen tot meer en betere wegen aanleggen. 

Om grote sprongen te maken, moeten we slimmer en sneller 
kunnen werken. Technologie en automatisering zijn niet langer 
de toekomst meer, maar het gezicht van de infrastructuur van 
vandaag. 

Werken op de kruising van infrastructuur en technologie Wij zijn Topcon Positioning Belgium

Ontdek onze topdealers

Topcon Positioning Belgium is dé partner 
voor totaaloplossingen op het gebied van 
precisieplaatsbepaling binnen de bouw en 
topografie. Met onze hardware, software 
en mobiele oplossingen stellen we de 
klant in staat om slimmer, rendabeler 
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Topcon creëert oplossingen voor de bouw en topografie die 
rekening houden met deze ontwikkelingen en een nieuwe 
manier van werken. 

Zo dragen we bij aan een duurzame toekomst die voorziet in 
de behoeften van een groeiende en zichzelf ontwikkelende 
bevolking.

en productiever te zijn op de kruising 
van infrastructuur en technologie. Vanuit 
ons kantoor in Zellik  staat ons team van 
twintig medewerkers klaar voor onze  
klanten in zowel België als Luxemburg. 

WERELDWIJD TOPCON POSITIONING BELGIUM

Diamond Dealers

• BIA (Overijse, Fleurus, Izegem)

• Ultimated / Luyckx (Brecht)

•  Firma Beel (Wortegem-Petegem, Handzame, 

Brugge, Lo-Reninge, Izegem, Ronse)

•  De Bruycker-Kemp (Oostende, Hamme, Diest)

Gold Dealers

• Becoma (Deinze)

• Lecarbo (Geluveld)

• Monfort (Sorée)

• Aalstverhuur (Borsbeke)

• Van Daele Machinery (Oostrozebeke)

• Benoit Somja (Lontzen)

• Comat (Howald)

• Mako (Bettembourg)

• Mafrewa Services (Wahl)

• BTS (Rumelange)

Silver Dealers

•  Coesens Marc Bouwmachines (Geraardsbergen)

• Verhoeven Belgium NV (Ninove)

•  Semat Interparts (Luik, Namen, Evergem, 

Libramont)

•  Van Gaever (Waregem, Lummen, 

 Sint-Pieters-Leeuw)

• Keymaco (Genk)

• SOMTP (Suarlée, Evergem)

• HMB (Paal-Beringen)

Hier vind je een overzicht van de Diamond, 
Gold en Silver Dealers die Topcon 
3D-oplossingen verkopen.

Voor topografie oplossingen 
kan u in Zellik terecht maar ook 
bij Ultimated, Firma Beel en BTS.

Topcon Positioning Systems 
Wereldleiders in plaatsbepaling en 
besturingstechnologie.

Topcon Peking ontwikkelt 
en produceert slimme 
infrastructuurproducten.

Topcon Japan 
waakt over alle 
bedrijfs-sectoren.

Topcon Rusland 
ontwikkelt GNSS- 
ontvangers, -antennes, 
-radio’s en -software.

 Topcon VS ontwikkelt 
en produceert GNSS- 
en netwerkoplossingen 
en ondersteunende 
software.

Topcon Italië ontwikkelt 
GNSS-gerelateerde 
software en telematica.



Sales construction
Ken Vanleke
Account Manager Construction

Ken heeft meer dan twintig jaar ervaring in 
de sector. Hij staat in voor de verkoop van 
het volledige aanbod voor Construction 

in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Wist je dat Ken … een “onverstaanbaar” West-Vlaams accent heeft?

Wie is wie?
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Sales geopositioning
Bregt De Bruyn
Sales Manager Geopositioning

Bregt  is  binnen  Topcon  Belgium  dé 
specialist inzake meetapparatuur voor 
zelfstandige landmeters, studiebureaus, 

de overheid, … Hij verkoopt vooral gps-systemen, total stations, 
drones en laserscanners, inclusief de bijbehorende software. 
Daarnaast staat hij de Construction-afdeling bij met technische 
info en de opmaak van offertes.

Wist je dat Bregt … bijna 30 jaar ervaring heeft?

Management
Luc Le Maire
Managing Director & Project Development EMEA

Met meer dan twintig jaar saleservaring 
op zak, is Luc de aangewezen persoon 
om de grote lijnen van Topcon Belgium uit 

te stippelen. Zijn belangrijkste troef? Hij spreekt de taal van de 
klant, waardoor die zich meteen op zijn gemak voelt.

Wist je dat Luc … een groepsmens is en houdt van typische Vlaamse 

kost?

Marketing
Marie Desmedt
Marketing Manager

Marie zorgt ervoor dat de services van 
Topcon  de  juiste  mensen  bereiken. 
Daarvoor ontfermt ze zich over event- 

planning,  promotie,  leadgeneratie  en andere marketing-
activiteiten binnen Topcon.

Wist je dat Marie … de sociaalste (en luidste) medewerker van Topcon is?

Finance
Tom Van Stichel
Finance Manager

Tom  zorgt  ervoor  dat  de  cijfers  tijdig 
gerapporteerd  worden  aan  Topcon 
Positioning Europe. Hij ontfermt zich over 

de boekhouding van a tot z.

Wist je dat Tom … in zijn vrije tijd graag fietst en mensen entertaint?

Sales construction
Tim de Mooij
Sales Coördinator

Tim maakt de rapportage van het team 
van Bruno, en staat hen ook bij in de 
administratie. Daarnaast ondersteunt hij 

Marie bij de marketing en Bregt binnen de  geopositioning.  
Verder  houdt  hij  zich  bezig  met  de vereenvoudiging van 
salesprocedures.

Wist je dat Tim …  een echte filmfanaat is?

Sales construction
Steve Nollevaux
Account Manager Construction

Net  zoals  Katrien  is  Steve  Account 
Manager – maar dan voor het Franstalige 
deel  van  België  en  Luxemburg.  Hij 

benadert prospecten en verkoopt het volledige aanbod van 
Topcon. 

Wist je dat Steve … een echte levensgenieter en een heuse wijnliefhebber 

is? Santé!

Sales construction
Philippe Grevendonck
Key-Account & Project Development Manager

Als het op technische kennis aankomt, 
is Philippe niet te kloppen. Hij is dan ook 
de ideale man om de functie van Project 

Development Manager te vervullen. Klanten met erg specifieke 
noden kunnen bij Philippe terecht voor een oplossing op maat. 

Wist je dat Philippe … een onverbeterlijke knuffelaar is?

Sales construction
Katrien Schroyen
Account Manager Construction

Katrien  is  afkomstig  uit  Lummen, 
maar staat in voor de verkoop in heel 
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 

Ze verkoopt het volledige gamma van Topcon en doet voor 
specifiekere toepassingen een beroep op specialisten. 

Wist je dat Katrien … zaalvoetbal, tennis én kickboks doet?

Sales construction
Bruno Van Belle
Sales Manager Construction

Bruno is Sales Manager voor de 
Construction-afdeling van Topcon Belux. 
Hij waakt niet alleen over de cijfers van het 

team, maar haalt ook het maximum uit de salestalenten, staat 
hen bij met raad en daad en ondersteunt hen onder meer bij 
de administratie.

Wist je dat Bruno … een echte handige harry en Bourgondiër is?

TOPCON POSITIONING BELGIUM HET TEAM
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Wie is wie?

TOPCON POSITIONING BELGIUM HET TEAM

Service & support
Steven Clauwaert
Service Specialist

Als Service Specialists zijn Glenn en 
Steven voortdurend op pad. Wanneer ze 
niet bezig zijn met dringende interventies, 

geven ze waarschijnlijk trainingen over machinesturing. Ze zetten 
nieuwe systemen op, verhelpen storingen, vervangen kabels, … 
en zijn zo vaak de redder in nood van onze klanten. 

Wist je dat Steven … gek is op Westmalle Tripel?

Service & support
Ronny Willemaerts
Service Engineer

Ronny  staat  bij  Topcon  in  voor  alle 
reparaties. Heeft een klant een defect? 
Dan maakt hij bestek op, wacht hij op 

goedkeuring en voert hij de herstelling met veel oog voor detail 
uit. Ook om je toestel te laten kalibreren of ijken – inclusief attest! 
– ben je bij Ronny aan het juiste adres. 

Wist je dat Ronny … de meest productieve technieker bij Topcon is?

Service & support
Joost D’Heer 
Support Specialist Geomatics

Joost  is  verantwoordelijk  voor  de 
ondersteuning van landmeters. Hij maakt 
nieuwe toestellen klaar voor gebruik, 

levert ze bij de klanten en leert hun om ze vlot te bedienen.  
Voor interessante trainingen kunnen landmeters altijd bij Joost 
terecht.

Wist je dat Joost … al vijfentwintig jaar bij Topcon werkt en daarmee 

bijna de recordhouder is?

Service & support
Glenn Op De Beeck
Service Specialist

Als Service Specialists zijn Glenn en 
Steven voortdurend op pad. Wanneer ze 
niet bezig zijn met dringende interventies, 

geven ze waarschijnlijk trainingen over machinesturing. Ze zetten 
nieuwe systemen op, verhelpen storingen, vervangen kabels, … 
en zijn zo vaak de redder in nood van onze klanten. 

Wist je dat Glenn … een fanatieke gamer is?

Service & support
Arnaud De Cnijf
Support Specialist Construction

Arnaud behandelt problemen van zowel 
landmeters als aannemers op het vlak van 
hard- en software. Dat doet hij meestal 

door het scherm van de machinist over te nemen, maar bij 
ernstige storingen gaat hij ook ter plaatse. Verder staat Arnaud 
in voor opleidingen bij nieuwe of bestaande klanten. 

Wist je dat Arnaud … in zijn vrije tijd competitievoetbal speelt?

Service & support
Joan Duchatel
Order- & Ticketprocessor

Joan versterkt het supportteam en 
werkt nauw samen met logistiek om 
orders en taken vlot te verwerken. Ze 

test nieuwe machinesturingsystemen alvorens ze geïnstalleerd 
worden, geeft ondersteuning aan machinisten en landmeters 
en is verantwoordelijk voor het updaten en voorbereiden van 
toestellen.

Wist je dat Joan … in haar team als kipverslaafde a.k.a. amazing chicken 

bekendstaat?

Logistics
Christophe Leon
Logistics

Net geleverde spullen op de juiste plaats 
zetten, bestellingen klaarmaken, facturen 
uitsturen, … Bij magazijnverantwoordelijke 

Christophe zijn alle logistieke taken in goede handen.

Wist je dat Christophe … de speurhond van Topcon Belgium is?

Logistics
Katrin Nauta
Teamleader Planning and Logistics

Katrin is één van de meest recente 
aanwinsten van Topcon Belgium. Zij volgt 
alle orders op, plaatst bestellingen en 

brengt klanten op de hoogte van levertermijnen. Daarnaast is 
ze het aanspreekpunt voor de planning en de afspraken. Een 
onmisbare schakel in het team dus!

Wist je dat Katrin … dagelijks voor dag en dauw een wandeling maakt 

met haar hond Nahla? 

Logistics
Nomi De Cock
Business Support Officer

Nomi  is  van  alle  markten  thuis.  Het 
orderproces is zijn hoofdtaak, maar hij 
volgt ook het huurpark en de consignaties 

op. Innovatie en verbetering van het logistieke proces zijn 
dagelijkse doelstellingen voor Nomi.

Wist je dat Nomi … in SAP de absolute nummer één van Topcon is? 

Operations
Dennis Merket
Operations Manager

Dennis bewaart het overzicht over de 
verschillende  departementen  binnen 
Topcon. Zo waakt hij erover dat alle 

medewerkers in hun rol blijven én optimaal ondersteund worden. 
Hij deinst er bovendien niet voor terug om zelf een handje toe 
te steken.

Wist je dat Dennis … het liefst van al met zijn gezin gaat zeilen?



Ons kantoor in Zellik, de uitvalsbasis van Topcon Positioning Belgium, heeft een 
make-over gekregen. Ben je benieuwd naar het resultaat?  

Spring gerust eens binnen.

Welkom in ons nieuwe kantoor!

Ons team staat voor je klaar
Je kunt met al je vragen bij Topcon terecht! Ontdek hier wie je in welke 

situatie kan verder helpen.

www.topconpositioning.com/nl-be

Zit je met vragen over 
facturen?

Dan kun je altijd bij 
Tom Van Stichel terecht 
via ✆ 02/481.94.95 of
invoicesbe@topcon.com

Wil je een bestelling 
opvolgen of heb je vragen 
over een levering?

Contacteer Nomi De Cock,  
Katrin Nauta of Christophe Leon 
via ✆ 02/481.94.94 of 
customerservicebe@topcon.com

Moet er een product 
hersteld worden of is het 
tijd voor een onderhoud?

Neem contact op met Ronny 
Willemaerts via ✆ 02/481.94.99 of 
service.be@topcon.com

Heb je ondersteuning 
nodig bij het gebruik van je 
toestel?

Neem contact op met Dennis Merket,  
Arnaud De Cnijf, Joost D'Heer 
of Joan Duchatel
via ✆ 02/481.94.90 of 
support.be@topcon.com

Voor algemene vragen over 
Topcon kun je bellen:

naar het nummer ✆ 02/466.82.30 of 
mailen naar info.be@topcon.com


