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Wederverkoper AFIM® Luchtdeuren 

 

 

 

Gezocht 

 

– Lokale wederverkoper luchttechniek – 

Bent u ondernemer met affiniteit voor luchttechniek en op zoek naar een bewezen 
innovatieve oplossing binnen de industrie? 

Wij zijn op zoek naar wederverkopers in het exclusieve gebied België en Duitsland, 
welke vanuit eigen onderneming met Luchtdeuren de markt willen veroveren. 

Onze producten, welke volop worden toegepast bij koelcellen en vrieshuizen binnen de 
voedingsmiddelenindustrie, hebben als basis dat ze een aanzienlijke energiebesparing 
voor de eindklant realiseren, met veelal een terugverdientijd korter dan 2 jaar. De 
besparing zit in de energetisch efficiënte doorgang bij het interne transport in en uit 
deze gekoelde ruimte. De ondernemingen zijn lokaal in de doellanden gevestigd. 

De producten: 

• AAAAFIMFIMFIMFIM®®®® LuchtdeurenLuchtdeurenLuchtdeurenLuchtdeuren 

Hoge druk luchtgordijnen voor industriële klimaat- en temperatuurscheiding, 
waarmee onder andere stof, geur, luchtvochtigheid en insecten worden 
tegengehouden. 
 

• AFIM IGLOAFIM IGLOAFIM IGLOAFIM IGLO®®®® TechnologieTechnologieTechnologieTechnologie 

Oplossing voor vrieshuizen voor het besparen op kostbare energie en ter 
voorkoming van ijsvorming en gladde vloeren. 

Kwaliteiten: 

• Benaderen en adviseren van potentiële klanten 
• Verkopen van de bovengenoemde producten 
• Montage bij de klant (of laten monteren via eigen partners) 
• Aanspreekpunt zijn voor de klant en een passende oplossing bieden 
• Service en onderhoud verlenen 



    

 
 

 
 

2 

 

Wederverkoper AFIM® Luchtdeuren 

Voorwaarden: 

• Handelen vanuit eigen onderneming 
• Ervaring op luchttechnisch gebied 
• Bestaande klanten in de industrie / voedingsmiddelen industrie 
• Beheersing van de Engelse of Duitse taal 

Wij bieden: 

• Exclusiviteit in de regio 
• Een team van ervaren specialisten 
• Marketingondersteuning in de eigen taal door middel van: 

— Productbrochures 
— Ondersteunende productwebsite 
— Persoonlijk AFIM® emailadres 

• Training en coaching 
• Exclusieve aantekening als wederverkoper op de productwebsite 

Interesse: 

Wij nodigen u uit om bij interesse contact op te nemen met: 
de heer Kris van de Rijt. 
Tel: +31(0)478 853 287.  
kvdrijt@airinmotion.nl  

Zie voor meer informatie onze website: 
www.afim-luchtdeur.com 

 


