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Fonkelend als een diamant spat het nieuwste magazine van Vercoma van het 

beeldscherm af. ‘Dit is Vercoma: veelkleurig en veelzijdig!’ De oude nieuwsbrief 

was iets te beperkt en qua uitstraling aan een update toe. De huisstijl van 

Vercoma is op een heel organische manier uitgebreid met het diamantje, 

waarin de driehoekjes van alle technieken samen komen.  

Lekker opvallend

André Husslage, CEO van Vercoma is zelf een groot aanhanger van alles wat nieuw, 

nieuwer, nieuwst is en verbeterd kan worden. Anderzijds realiseert hij zich dat er ook een 

tegenbeweging gaande is. ‘Je ziet dat er een opmars is van digitale magazines. Er zijn nu zelfs 

meerdere ‘gebundelde’ aanbieders zoals Blendle en Readly. Aan de andere kant is er een trend 

dat mensen genieten van papier. Wij gaan voor het beste van twee werelden: een magazine 

dat je digitaal kunt verspreiden, je kunt het lezen alsof het papier is en…, vooruit, je zou het 

zelfs kunnen uitprinten!’ 

Feedback

Lees in deze vernieuwde ¡Noticias! de laatste nieuwtjes over onze producten en  

de laatste ontwikkelingen. Feedback over deze nieuwe vorm? Graag!  

Stuur uw reactie naar  aniceto@vercoma.nl.

Veelzijdig, veelkleurig 
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Kent u de Nokia 3310 nog? Een compact dikkertje waar menigeen een 

duimblessure aan heeft overgehouden. Maar wél een klassieker. Dat is eigenlijk 

ook de TEKNA. De eerste versies sieren nog vele wanden terwijl vele versies later 

het toestel blijft evolueren.  

De nieuwste TEKNA is spectaculair afgeslankt: niet in prestatie, wel in uiterlijk. Net als andere 

devices zoals smartphones en notebooks is deze succesvolle monitor ook platter en kleiner 

geworden, terwijl de performance en functionaliteit groter en beter is geworden. 

Less is more

TEKNA monitoren zijn zéér succesvol. Over de hele wereld zijn er honderdduizenden TEKNA-

monitoren verkocht! We zijn er trots op dat we deze succesvolle lijn kunnen aanbieden geheel 

in de minimalistische trend van nu. Less is more. Terwijl de likeability drastisch omhoog is 

gegaan!

De nieuwe TEKNA slim is frisser, kleiner en dunner. Heeft een 4,3” TFT-scherm, capacitieve 

soft-touch toetsen en is gemakkelijker te monteren. Uiteraard is bij de GTwin-versies call 

forwarding mogelijk waar ook ter wereld, op elke mogelijke device. Vercoma heeft daarvoor 

een zéér aantrekkelijk geprijsde combodeal: een TEKNA (HF) GTwin-monitor compleet 

met GCall/GTwin call-forwarding unit 

Heeft u nog een oude Platea of TEKNA en moet deze vervangen worden voor 

een nieuwe slim versie? Dan is er een verloopframe leverbaar om de oude 

behang- of stucplek netjes af te dekken. Ook kan de bestaande kabel er 

eventueel in versleept worden. 

Slim: uiterlijk én innerlijk

Nieuwe Tekna’s

vercoma.nl
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Iedere verkoop consultant weet vrijwel alles van alle 

systemen, maar op elk systeem zit ook een specialist. 

Maak kennis met Toan Nguyen; verkoop consultant bij 

Vercoma met als specialisatie CCTV.  

Met CCTV heb je zicht op zowel de omgeving als de mensen 

die deze omgeving betreden. Dat kan in de parkeergarage zijn, 

maar ook bijvoorbeeld op een fietsenstalling of berging. 

Wat is interessant aan jouw specialisatie?

‘Het is techniek waarbij de verbeteringen steeds in kleine stapjes worden doorgevoerd. 

Met name systemen die gebruikmaken van IP-techniek groeien zo organisch tot steeds beter 

werkende systemen.’

Wat wordt vaak onderschat bij de aanschaf van een CCTV-systeem?  

‘Eigenlijk is alles mogelijk maar overal zit een prijskaartje aan. Haarscherpe beelden en 

een cameravolgsysteem is absoluut mogelijk, maar gelijk ook wel de meest prijzige optie. 

De kwaliteit van de camera bepaald meestal de hoogte van de aanschafprijs. Overigens wordt 

de gegevensoverdracht en daarmee de beeldkwaliteit wel steeds sneller.’

Waar haal je voldoening uit?

‘Alles begint met een prettig klantcontact. Vervolgens is er een blanco canvas en 

vanaf daar onderzoek je hoe je een CCTV-systeem zou opzetten en waarom. 

Het is geweldig wanneer ik iets aanbied wat helemaal wordt overgenomen. 

En uiteraard dat het uiteindelijk helemaal naar wens functioneert!’

Heeft u vragen over CCTV? Neem dan contact op met Toan. 

Hij is bereikbaar via 075 303 05 35 (direct nummer)  

of nguyen@vercoma.nl.

CCTV-specialist 

Toan Nguyen

vercoma.nl
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Minimaal 75.000 nieuwe woningen zijn er per jaar nodig om aan Neerlands 

woonbehoefte te kunnen voldoen. De ruimte is beperkt, dus de bouw kan maar 

één kant op: omhoog. Dat is goed nieuws voor de bekendste leverancier van 

deurcommunicatiesystemen. André Husslage, CEO van Vercoma kijkt terug op 

een goed 2019, maar voelt natuurlijk ook de huidige onrust.  

‘In mei van dit jaar hadden we bij wijze van spreken nog nooit van stikstof en PFAS-

problematiek gehoord. Met een uitspraak van een rechter kwam daar van de ene op de 

andere dag verandering in. 18.000 grote en kleine projecten stonden direct op de nominatie 

om stilgelegd te worden. En dat terwijl de bouwsector uit een heel diep dal is geklommen. 

Net nu het weer loopt, is er veel personeel aangenomen en die moeten nu wel aan het werk 

worden gehouden. Inmiddels is het Malieveld drie keer platgewalst door boeren en bouwers. 

Het lijkt alsof het geholpen heeft, want recent is de impasse doorbroken. Door gas op de 

snelweg terug te nemen, de veestapel op dieet te zetten en een nieuwe Xcel sheet gaan we 

nu wél 75.000 woningen per jaar bouwen.’

Dus goede vooruitzichten voor Vercoma 

‘Het klinkt als goed nieuws. Als nuchtere Noord-Hollander ben ik gematigd positief over 

de meest recente ontwikkelingen. Het blijft nog wel even onrustig in de branche. En bij 

Vercoma voelen we een effect pas laat: wij zitten aan het einde van de keten. Als de start 

van een project nú stil wordt gelegd, merken we dat eigenlijk pas over één tot anderhalf 

jaar. Maar vooralsnog is en blijft de behoefte groot en draait onze offerte-afdeling overuren. 

Ik kan gelukkig zeggen dat Vercoma kan terugkijken op een goed jaar op elk vlak.’    �à
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Elk vlak klinkt veelbelovend!

(Lacht) ‘Maar het is ook zo! Ten eerste hadden we dit jaar ons tweejaarlijks teambuildingsevent 

op Ibiza. Het Vercoma-team was nog nooit zo hecht! Verder ben ik tevreden over de omzet van 

dit jaar en tot slot bruist het hier technisch gezien!’ 

Welke technische verbeteringen kan de markt verwachten?

‘We hebben alles bij Vercoma in huis. Alle technieken in legio uitvoeringen. Maar… eigenlijk 

kunnen we de hele markt aan met onze twee premium deurcommunicatiesystemen. We 

hebben iPlusBUS: uniek qua techniek en hét systeem voor nieuwbouw en transformatie en 

GTwin: ongekend betrouwbaar voor renovatie maar natuurlijk óók voor nieuwbouw.’ 

iPlusBUS is uniek. Kunnen jullie die claim waarmaken?

‘Zeker! Deze doorontwikkeling door Beoview heeft een schokgolf binnen de markt 

veroorzaakt. Ik noem het zelf een (r)evolutie; niemand heeft het! iPlusBUS, full-IP 

over een simpele CAT5 bus, heeft alle voordelen én moderne features van een full-IP 

deurcommunicatie systeem gecombineerd met de architectuur en het aansluitgemak 

van een traditionele bus. En praktisch voor de prijs van een traditionele bus! Enkele van 

onze top-10 klanten hebben inmiddels besloten om iPlusBUS voortaan als het standaard 

deurcommunicatie systeem in al hun nieuwbouwprojecten toe te passen. 

Vertel eens iets meer over iPlusBUS! 

‘Ik heb in 2007 Beoview ontdekt in Australië, en een paar jaar later de Golmar groep 

weten binnen te halen. Eén van de twee oprichters, Dejan Stanojevic, is het brein achter 

iPlusBUS. Hij is niet alleen briljant in zijn creatieve oplossingen, maar ook nog eens een fijne 

sparringpartner. We spreken geregeld af om te brainstormen. Even elkaar in de ogen kijken, 

even bijpraten. Hier gaat mijn ondernemershart harder van kloppen! Beoview introduceert 

binnenkort tevens een nieuwe range buitendeurpanelen. En geloof me: die worden 

minstens zo mooi als de monitoren binnen.’

Dus 2020…

‘…wordt zeker zo’n spannend jaar als 2019. Begin In 2020 zullen we doorgaan met 

nieuwe innovatieve producten en de verder uitrol van andere productranges, 

waaronder CCTV en iP-Opener toegangscontrole, en verder zijn het gewoon 

spannende tijden. Wat de uitslag van de stikstof en PFAS-problematiek ook 

gaat worden, voor alle scenario’s zorgen we dat we zijn voorbereid. 

Ook dat is ondernemen!’
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Renovatieprojecten

GTwin schrikt niet van een beetje chaos in bestaande 

bekabeling. Met GTwin is het eenvoudiger dan ooit om de 

bestaande bekabeling te hergebruiken. Iets dat bij andere 

systemen nog weleens spannend kan zijn. GTwin haalt 

de spanning weg. De enige nachtmerrie die overblijft is 

voorbehouden aan de afdeling support: met dit systeem 

worden ze nooit meer gebeld!

Nieuwbouw

Bus-bekabeling is voor élke installateur appeltje eitje. 

Een traditioneel IP-systeem installeren is soms een uitdaging. 

De ongekende mogelijkheden die een IP-systeem biedt, 

maakt echter dat er vanuit de gebruiker wél behoefte aan 

is. Vercoma heeft als enige in Nederland dé gecombineerde 

oplossing: iPlusBUS. Een full-IP-deurcommunicatiesysteem  

dat als bus-architectuur bekabeld wordt middels een simpele 

Cat5. Maar met alle IP-features. Installateur blij, eindgebruiker 

blij. En wij net zo blij: een technisch hoogstandje waar je 

vrienden mee maakt! 

Heeft u een nieuwbouwproject en denkt u aan GTwin, of een 

transformatieproject en denkt u aan iPlusBUS? Dat kan ook 

natuurlijk! Neem contact op met een van onze verkoop 

consultants. Samen kijken we naar de technische 

mogelijkheden en rekenen we door wat de 

aantrekkelijkste optie voor u is. 

Gtwin & iplusbus

Twee pijlers van Vercoma

Renovatieproject? Neem GTwin. Nieuwbouw? Ga voor iPlusBUS. Is het zo simpel? 

Ja, eigenlijk wel! En is er nog meer voordeel? Zeker! Op deze twee systemen zit 

maar liefst 5 jaar garantie. 

249 appartementen 

Monarch III

332 appartementen 

Pontsteiger vercoma.nl
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‘Thuiskomen in een stad met ruimte’ vertelt de verkoopbrochure van Toren. Het is de

nieuwste woontoren van Hoorn met uitzicht over de binnenstad en het IJsselmeer.

het appartementencomplex wordt voorzien van een iPlusBUS deurvideosysteem.  

De beste keuze, want met zoveel met elkaar gekoppelde ingangen zou in geval van een 

traditioneel bus-systeem als snel sprake zijn van filevorming bij de entrees. Iets dat met 

iPlusBUS, waarbij een onbeperkt aantal met elkaar gekoppelde entrees gelijktijdig met elkaar 

communiceren onmogelijk is. De 207 appartementen krijgen een Beoview7Lite monitor. 

En passant stelde de installateur voor om de TOREN ook met iP-Opener toegangscontrole 

uit te rusten. Een logische keuze omdat de met elkaar gekoppelde entrees eenvoudig in de 

cloud beheerd kunnen worden.

TOREN in Hoorn

Luxe, licht en Lite…  
Beoview 7Lite

vercoma.nl
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Vanaf 1 januari 2020 hanteert Vercoma een nieuwe prijslijst. Dat is meestal geen 

nieuws dat met gejuich wordt ontvangen. Dat begrijpen we heel goed, maar we 

kunnen melden dat de prijswijzigingen hoofdzakelijk gelden voor de Golmar 

deurintercom- en toegangscontrolesystemen. 

Dan het goede nieuws:

• géén prijswijzigingen voor de innovatieve iPlusBUS-monitoren van Beoview;

•  we introduceren enkele zéér aantrekkelijke combo-deals! Bij een BEOVIEW of GTwin 

monitor kunt u tegen een zéér geringe meerprijs een App-gateway aanschaffen 

voor eenvoudige doorschakeling van de deurvideo-oproep naar de mobiele device, 

waar dan ook ter wereld en zonder een maandelijkse fee!

Geldigheid offerte

Heeft u een offerte van ons liggen? Check de geldigheid van de offerte!  

Binnen deze termijn kunt u nog steeds rekenen op de prijs zoals die geoffreerd is.

Vercoma klantportal

Via de website kunt u inloggen op ons klantportal. Wij bieden u daar een persoonlijk, 

afgeschermd overzicht van uw gegevens. U kunt hier tevens uw retouren aanmelden, 

uw bestelgeschiedenis inzien en natuurlijk de nieuwste prijslijst downloaden. 

Tot slot

Wanneer u een project heeft lopen waar u advies bij kunt gebruiken, 

neem dan zeker contact met ons op. Gezamenlijk zorgen we voor een 

uitstekende oplossing tegen de beste prijs-kwaliteitcondities. 

Prijzen 

nieuwe prijslijst  
per 1 januari 2020
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vercoma

27 december gesloten

Hier in Wormerveer is de kerstboom Vercoma-style opgetuigd. Fijn die dennengeur en de 

kerstsfeer! De dagen van familie, lekker eten, mooie wijnen en gezelligheid. Eerste en tweede 

kerstdag vallen dit jaar op woensdag en donderdag. Vrijdag maken we een bruggetje naar het 

weekend en om die reden is Vercoma vrijdag 27 december gesloten.  

Wij wensen u prettige 
feestdagen en wensen 
u een succesvol 
en gezond 2020 toe!

vercoma.nl
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