Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, vanaf heden maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in de
volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten we ondernemend
Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt. In de Tieltsesteenweg vinden we
Exellent Meetjesland, en daar heb ik een gesprek met Kristof Bonny.
Kristof, kan jij ons vertellen wie jij bent?
“Ik ben de zaakvoerder van Exellent Meetjesland, maar mensen noemen
mij nog vaak ‘Kristof van EGM’. Misschien moet ik dat misverstand eerst
van de baan ruimen. EGM was het bedrijf dat mijn ouders destijds uit de
grond gestampt hebben en dat was een groothandel voor installateurs.
Op mijn 18de ben ik zelf mee in de zaak gegaan. Ik ben nogal een
techneut en mijn voorliefde is altijd informatica en elektronica geweest.
Vandaar dat ik daarnaast ook altijd zelfstandig ben geweest in bijberoep.
Ik ben begonnen met computers, het schrijven van programma’s,
printers en alles wat je je bij een computer kan inbeelden. EGM werd
een familiebedrijf, van mijn ouders samen met mij en mijn echtgenote.
Wij waren gevestigd in de Jan Breydelstraat, maar toen het bedrijf uit zijn
voegen begon te barsten, zijn we naar de Tieltsesteenweg verhuisd. Een
tweetal jaar geleden heb ik de afdeling Elektro Groothandel overgelaten
en ben ik verder gegaan met Exellent Meetjesland. Die afdeling bestond
al langer in het bedrijf, en is een specialisatie van alles wat met elektro te
maken heeft.”
Wat doet Exellent Meetjesland precies?
“Exellent is een groepering met meer dan 400 winkels in België. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat ik
nog steeds een lokale zelfstandige uit Eeklo ben. Door onder de Exellent group te zitten, kunnen we ons
groeperen wat betreft aankoop en promoties, waardoor we klantvriendelijke prijzen kunnen aanhouden.
Onze slogan is dan ook: ‘De kracht van een keten, de service van een zelfstandige’. Die leuze draag ik zelf
heel hoog in het vaandel. We kunnen dezelfde lage prijzen bieden als grote ketens, maar wij bieden wel een
veel grotere service. Klanten zullen bij ons nooit een nummer zijn. Wij gaan ter plaatse alles zelf installeren
en geven de nodige uitleg. Oude toestellen nemen wij terug mee, en we zijn altijd bereikbaar voor klanten
met vragen of problemen.”
Waarvoor kunnen we dan zoal bij jou terecht?
“Bij ons kan je terecht voor alle huishoudtoestellen en alles wat met audio en video te maken heeft. Wij
hebben onze hoofdmerken, maar wij kunnen nagenoeg alle merken leveren. Wij hebben ook een zeer grote

afdeling mobiele telefoons en tablets. Sinds jaar en dag zijn wij een trouwe Belgacom en Proximus
verdeler. Daar hebben we ook een fulltime B2B-vertegenwoordiger voor in huis. Op die manier kunnen we
de meest gepaste abonnementen voorstellen. We leveren die toestellen niet alleen, we kunnen ook bijstaan
voor de installering en synchronisatie van smartphones met agenda’s, mailboxen, etc. Ook op vlak van
navigatie kan je bij ons een zeer uitgebreid gamma aan toestellen vinden. Navigatie bestaat niet enkel voor
de wagen, maar ook voor motorrijders, fietsers, golfers en noem maar op. Voor elke sport bestaat er een
toestel. Daarenboven hebben we ook nog een IT-afdeling waar we computers verkopen, printers, laptops,
scanners, kortom alles wat computers aangaat.“
Zijn er zaken die de ondernemers uit Eeklo misschien nog niet genoeg weten?
“Absoluut. Wij hebben nog drie belangrijke afdelingen die nog niet bij iedereen gekend zijn, maar wel heel
belangrijk zijn voor ons. Ten eerste zijn wij gespecialiseerd in telefooncentrales. Dat is iets wat elk bedrijf
nodig heeft. Hierbij staan wij in voor de installatie, opleiding en opvolging. We kunnen zo’n centrales
aansluiten op het IT-netwerk, aan een parlofoon of koppelen aan het internet. Bellen via het internet
gebeurd steeds meer en is een stuk goedkoper. Ten tweede zijn wij ook sterk geworden in
camerabewaking. Dat gaat van heel eenvoudige particuliere systemen tot zeer grote bedrijfssystemen met
ontelbaar veel mogelijkheden. Een laatste afdeling is de gsm-dekking. Heel wat bedrijven hebben soms
problemen door de structuur van hun gebouw. Hierdoor hebben ze soms een zeer slecht of zelfs geen gsmbereik. Daar bestaan veel oplossingen voor, maar vaak zijn die –zonder dat men daarvan op de hoogte isillegaal. Voor die problemen hebben wij correcte en betrouwbare systemen.“
Het is december, we zitten midden in de eindejaarsperiode. Heb je nog tips voor cadeautjes?
“ Wat heel erg populair is nu, zijn de dashboard camera’s. In vele landen is dat een echte hype, omwille van
de veiligheid of naar bewijsmateriaal toe, voor mocht er iets gebeuren op de baan. In België kan je ze nog
niet overal krijgen, maar hier wel. Het aanbod is natuurlijk eindeloos, hier vind je een gigantisch palet aan
eindejaarscadeautjes. Dat gaat van huishoudtoestellen naar mobiele telefoons en tablets. Er bestaan al
kleinere tablets voor slechts 99 euro. In het nieuwe jaar komt er trouwens een afdeling bij. Wij gaan in zee
met een zeer grote distributeur van bureaumaterialen. We gaan werken met een webshop en
concurrentieel zijn met andere grote spelers op de markt. Men zal kunnen kiezen uit een gamma van 20 000
producten die de volgende dag op het gekozen adres zullen geleverd worden. Hier in de streek is er geen
enkel groot verdeelpunt meer van bureaumateriaal dus zo kunnen wij de streek ook voorzien van een snelle
en goede service. De precieze startdatum gaan we zeker nog meedelen aan onze collega-ondernemers.”
Voor meer info en openingsuren: http://www.exme.be/

