WIE IS FEDIBEL
FEDIBEL is de FEderatie van DIstributeurs van ELektrotechnisch
materiaal in België. De distributie is een onmisbare schakel
tussen de spelers in de elektrotechnische sector. Fedibel is lid
van de FEE (Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica).

“ De blik gericht op de markt,
met aandacht voor het beroepsbelang,
en een krachtdadige stem
ten dienste van de leden.”

ONZE LEDEN

FABRIKANTEN

DISTRIBUTEURS
CLIENTS
PROFESSIONNELS

INSTELLING
sedert

Binnen de Federatie werken wij samen aan
oplossingen voor de problemen die eigen
zijn aan onze sector en dit alles binnen
het bestaande wettelijke kader.
Verschaffen van een uitwisselingsplatform
tussen de distributeurs onderling en spelen
van een bemiddelende rol tussen de fabrikanten
en de professionele klanten in het belang
van de sector.
In dit verband verspreiden wij ook dezelfde
boodschap naar de andere marktpartijen.
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• ALELEK

• ELEKTRO
GOVAERTS

• REXEL

• ALECO

• TRILEC

• SAREM

• CEBEO

• ELTRA

• TASIAUX

• CHEYNS

• ERM

• VAMARO

• CLAESSEN

• LUMATEC

• VAN DE WATER

• DES ELEKTRO

• NIEDERAU

• VANDECAPPELLE

• DE SCHRIJVER

• PISCAER

• ELECTRIC

• POSSEMIERS

Excelsiorlaan 91
1930 Zaventem
Belgium

De elektrotechnische
distributiesector in België

Tel. +32 2 720 40 80
info@fedibel.be
www.fedibel.be

BELGIAN FEDERATION OF ELECTRICAL DISTRIBUTION

DISTRIBUTIE

ONZE ROL

ONZE DIENSTVERLENING

IN EUROPA

IN BELGIË

ALS FEDERATIE

AAN FABRIKANTEN

Distributie is een belangrijke motor in het hart van
de Europese economie, die voor zowat alle goederen
en diensten een centrale rol speelt. Ze speelt een
verbindende rol van cruciaal belang tussen fabrikanten,
importeurs, detailhandelaars en dienstverlenende
bedrijven.

DE DISTRIBUTIE VAN ELEKTROTECHNISCH
MATERIAAL IN BELGIË

Tijd besparen, kosten
verlagen, de efficiëntie
verhogen, en bijdragen tot
een grotere duurzaamheid.

• De elektrotechnische distributeur verzekert aan fabrikant de beschikbaarheid van zijn producten in meer dan
100 verkooppunten.
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DE DISTRIBUTIE VAN ELEKTROTECHNISCH
MATERIAAL IN EUROPA

De distributie van elektrotechnisch materiaal in
Europa vertegenwoordigt een totaal omzetcijfer van
ongeveer 43 miljard euro, dat wordt gerealiseerd door
78.000 werknemers verspreid over 14 landen. Van dit
omzetcijfer wordt zowat 26 miljard gegenereerd door
de 650 ondernemingen die lid zijn van de EUEW, de
Europese vereniging van groothandelaars in elektrisch
materiaal. Samen beschikken de leden van de EUEW
over niet minder dan 5.000 verkooppunten.
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De producten zijn ingedeeld in categorieën zoals kabels,
elektrisch installatiemateriaal, verlichting, domotica,
huishoudtoestellen, data- en communicatiesystemen,
HVAC-systemen, toepassingen van hernieuwbare
energie, ecologische producten, industriële producten,
beveiligingsapparatuur en gereedschappen – voor de
industriële, de tertiaire en de residentiële sector.
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• De voornaamste functie van de elektrotechnische distributeur is om aan professionele klanten een ruim
assortiment van producten van verschillende merken aan te bieden.
• De distributeur helpt en adviseert de professionele klant bij de keuze van de meest geschikte technische
oplossing. De distributeur blijft onafhankelijk van de fabrikanten en kan dus ongebonden passende oplossingen
voorstellen aan zijn professionele klanten.
• Als bevoorrechte schakel tussen de fabrikanten en de professionele klanten, maakt de distributeur een
aanzienlijke vereenvoudiging van de administratieve, financiële en logistieke afhandeling mogelijk.

• De distributeur stelt aan de professionele installateurs hulpmiddelen en configuratietools ter beschikking
en verleent ook hulp bij de uitvoering van technische studies.
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• De distributeur zorgt voor de eerstelijnsondersteuning van de producten van de fabrikant. Dit omvat zowel
het beantwoorden van vragen van klanten als de organisatie van opleidingsactiviteiten.

• Door zijn functie als depothouder en met zijn netwerk van verkooppunten versterkt de distributeur
de beschikbaarheid van de producten en verkort op die manier de leveringstermijnen.
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• De productvoorraad die bij de distributeurs wordt gehouden maakt dat de fabrikant zijn productie en distributie
veel efficiënter en doeltreffender kan plannen.

AAN PROFESSIONELE KLANTEN
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Het productaanbod van de elektrotechnische
distributeurs is immens. Het omvat meer dan
300.000 actieve referenties uit een database
van alles samen meer dan 1,8 miljoen referenties.
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• De financiële stabiliteit van de distributeur betekent dat de fabrikant kan rekenen op een betaling binnen
de overeengekomen termijn. Hierdoor wordt zijn financiële last sterk verminderd.

48h 48h 48h 48h 48h 48h

SNELHEID
GARANDEREN

•D
 e distributeur neemt aanzienlijke hoeveelheden af, waardoor de distributiekosten en het aantal af te handelen
bestellingen beperkt blijven.
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De aanwezigheid van voorraad bij
de elektrotechnische distributeurs,
in combinatie met een doordacht
voorraadbeheer, zorgt voor een
perfecte afstemming van vraag en
aanbod. Zo worden tegelijkertijd
de kosten gedrukt en wordt het
voorraadrisico beperkt. Onze
leden beschikken over een
gigantisch assortiment en
garanderen een tijdige levering.

DISTRIBUTEURS

VOOR DE PRODUCTEN DIE WE VERDELEN
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De elektrotechnische distributeurs zorgen voor
een zo compleet mogelijk aanbod van producten,
onderdelen en diensten aan professionele klanten die in
de elektrotechnische sector werken. De ondernemingen
die in deze sector actief zijn, vormen de voornaamste
schakel tussen de fabrikanten en de markt. De klanten
van de elektrotechnische distributeurs komen uit
de industriële, de tertiaire en de residentiële sector.
Het gaat voornamelijk om installateurs, industriële
ondernemingen, onderhouds- en overheidsbedrijven,
en de detailhandel.

INSTALLATIEMATERIAAL

GEREEDSCHAP

VERLICHTING

DATA &
COMMUNICATIE

ELEKTRO

HERNIEUWBARE
ENERGIE

HVAC

