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Schuurman Elektrokern is onderdeel van de Schuurman Groep

Alkmaar (hoofdkantoor)
Fluorietweg 29
1812 RR Alkmaar
T   (072) 541 23 22
F   (072) 540 19 82
E   verkoopet@schuurman.nl
W www.schuurman-ce.nl

Drachten
DE   Gaffel 19 (bedrijfsnr. 500)
9206 AV Drachten
T   (0512) 53 19 19
F   (0512) 51 24 78
E   drachten@schuurman.nl

Enschede
Chroomsteden 7
7547 TL Enschede
T   (053) 428 22 77
F   (053) 428 29 01
E   enschede@schuurman.nl

Breda
Minervum 7170
4817 ZN Breda
T   (076) 572 21 00
F   (076) 572 21 22
E   breda@schuurman.nl

Rotterdam (haven 3073)
Driemanssteeweg 52
3084 CB Rotterdam
T   (010) 493 88 88
F   (010) 493 88 80
E   rotterdam@schuurman.nl

Helmond
Churchilllaan 101
5705 BK Helmond
T   (0492) 57 62 00
F   (0492) 57 62 90
E   helmond@schuurman.nl

Roermond
Daalakkerweg 22
6041 BL Roermond
T   (0475) 57 90 00
F   (0475) 57 90 10
E   roermond@schuurman.nl

De beste oplossing, direct leverbaar
Een breed en diep elektrotechnisch leveringspakket, optimale informatievoorziening en snelle levering, daar staat 
Schuurman Groothandel in Elektrotechniek voor. Van eenvoudige tot complexe elektrotechnische componenten en van 
gangbare tot innovatieve toepassingen, graag maken wij ons sales- en servicetraject voor u waar.

Productkennis
Als onderdeel van de Schuurman Groep en met behoud van het stabiele en vertrouwde karakter van het familiebedrijf 
staat Schuurman Groothandel in Elektrotechniek garant voor persoonlijk contact, deskundig advies en volledige 
product- en marktgerichtheid. Van installatiemateriaal voor woning-, utiliteitsbouw en industrie tot geïntegreerde 
toepassingen van domotica- en telematicasystemen, wij leveren u de kennis en de producten.

Flexibele mensen
Afnemers rekenen er op dat de benodigde elektrotechnische componenten op tijd en in de juiste hoeveelheid en 
volgorde beschikbaar zijn op de werkplek. De procesindustrie moet er van op aan kunnen dat bij calamiteiten vitale 
reserveonderdelen direct voorhanden zijn. Daar bent u zeker van met de flexibele mensen en voorraad van Schuurman 
Groothandel in Elektrotechniek.

Leveringszekerheid
Continuïteit en leveringszekerheid zijn in iedere sector van belang. Door onze transparante logistieke informatiestroom 
kunt u 24 uur per dag uw product-, kosten- en leveringsstatus opvragen. Of het nu gaat om generieke of speciale 
artikelen, door onze veerkracht in voorraad en orderafhandeling zorgen wij er voor dat u altijd kunt beschikken over de 
juiste producten bij u op de zaak of de projectlocatie.

Duurzaamheid
Wij geloven in een duurzame samenleving waarin de mens zijn leven naar behoefte kan inrichten. Ons doel is om 
samen met onze klanten deze droom te realiseren en te genieten van oplossingen die de technologie ons biedt. 
Hiervoor leveren en ontwikkelen wij duurzame én mensgerichte elektrotechnische producten, systemen en 
totaaloplossingen voor de installatiemarkt. Wij blijven ook na 90 jaar in deze opdracht dè schakel tussen producent en 
gebruiker.
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