
 
 

 

 

PERSMEDEDELINGEN       
 

Nieuwe online shop voor machineveiligheid 
 

Schmersal start met gebruiksvriendelijke inkooptool 
  

Harderwijk, Nederland, 3.12.2020.  De Schmersal Groep heeft NIEUW in Nederland een 
webshop voor componenten op het gebied van functionele machineveiligheid. Het bedrijf heeft zijn 
bekende en uitgebreide online catalogus gekoppeld aan een geautomatiseerd bestel- en 
verzendproces om een handige en veilige inkooptool te creëren die 24 uur per dag, 7 dagen per 
week na registratie beschikbaar is voor klanten. 
 

Ongeveer 6.000 veiligheids- en automatiseringsproducten kunnen direct via de nieuwe Schmersal 

webshop worden besteld - van eenvoudige elektromechanische veiligheidsschakelaars t/m 

programmeerbare veiligheidsbesturingen en software. Bovendien is er voor elk product actuele, 

uitgebreide productinformatie beschikbaar, die op elk moment kan worden opgevraagd. Daarnaast 

zijn de bedieningshandleidingen en certificaten van de componenten en vele andere documenten 

beschikbaar om te downloaden.  

 
Na een succesvolle registratie geeft de Schmersal webshop de prijzen weer. De respectievelijke 

levertijden voor de gewenste producten worden ook aangegeven en de klant kan kiezen tussen 

verschillende betalingsmethoden. De bediening van de bestelfuncties in de Schmersal Webshop is 

overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 

 

De nieuwe online inkooptool van Schmersal is in eerste instantie beschikbaar voor de klanten in 

Nederland en Duitsland, maar het is de bedoeling dat deze in de nabije toekomst ook in andere 

landen beschikbaar komt. 

 

"Met de introductie van de webshop positioneert Schmersal zich opnieuw als een innovatief, klant- 

en servicegericht bedrijf", legt Gijsbert Heenck, Managing Director Schmersal Nederland B.V. uit. 

"Wij willen onze klanten ondersteunen in hun inkoopproces en ervoor zorgen dat zij zo snel en 

eenvoudig mogelijk het juiste Schmersal product tegen een marktconforme prijs kunnen inkopen".  

 

De webshop is nu beschikbaar op: https://products.schmersal.com/nl_NL?utm_source=PR01_12-
2020_Webshop-NL  Hier moet de gebruiker inloggen resp. zich registreren.  

https://products.schmersal.com/nl_NL?utm_source=PR01_12-2020_Webshop-NL
https://products.schmersal.com/nl_NL?utm_source=PR01_12-2020_Webshop-NL


 
 

 

 

Afdrukbare foto als download: 
jpg-formaat: 
https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PRO_CAT_kscrep28_SALL_AINL_V1.jpg 

EPS-formaat: 

https://products.schmersal.com/media/images/PHO_PRO_CAT_kscrep28_SALL_APR_V1.eps 

 

Bijschrift:  

De Schmersal Webshop is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor geregistreerde 

gebruikers in Nederland. 

 

 

 

Contact: 
Schmersal Nederland B.V. 
Susan Posthouwer 

Lorentzstraat 31 
3846 AV Harderwijk 
Telefoon: +31 (0)341-43 25 25 
E-Mail: sposthouwer@schmersal.com 
 
 
Over de Schmersal Groep 

Op het gebied van machineveiligheid is de Schmersal Groep één van de internationale markt- en 

expertiseleiders. Met het meest uitgebreide productportfolio van veiligheidscomponenten ter 

wereld als basis ontwikkelt de Schmersal groep veiligheidssystemen en veiligheidsoplossingen 

voor verschillende branches. De business unit tec.nicum draagt met een uitgebreid dienstenpakket 

bij aan het totale aanbod van Schmersal. 

Het in 1945 opgerichte bedrijf is met zeven productielocaties op drie continenten alsmede eigen 

vestigingen en verkooppartners aanwezig in meer dan 60 landen. De Schmersal Groep telt 

wereldwijd circa 1.900 medewerkers en realiseerde in 2019 een groepsomzet van circa € 236 

miljoen.  

 
 
www.schmersal.com  
www.tecnicum.com 
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Als u zich uitschrijft van onze pers-distributielijst en u geen persberichten meer wilt ontvangen van 
Schmersal, klikt u eenvoudigweg op deze link: Uitschrijven 
 
 
Informatie over de regels voor gegevensbescherming van K.A. Schmersal GmbH & Co. KG vindt u 
hier  
 

 

 

http://www.schmersal.com/datenschutz/

