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Onze engagementen

WERKEN BIJ REXEL

Rexel is de globale marktleider in de distributie van
elektrisch materiaal & oplossingen voor
de residentiële, industriële & tertiaire markt

REXEL GROUP
Rexel ondersteunt als expert in multichanneldistributie voor de
energiewereld, zijn professionele klanten met duurzame en innovatieve
oplossingen, waar ze zich ook bevinden.

25 landen

28% residentieel

1.900 agentschappen

43% tertiair

24.000 medewerkers

29% industrie

cijfers 2020

De Rexel Groep zet zich verder in voor het verminderen van
de ecologische voetafdruk door o.a. klanten aan te moedigen
om hun energieverbruik te verminderen en door
energie-efficiënte producten en oplossingen aan te bieden.

56%

35%

van de omzet

van de omzet

9%

van de omzet
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REXEL BELGIUM
De missie van Rexel is om alle spelers in de energiewereld permanent te
begeleiden en hen te helpen om waarde te creëren en hun activiteiten te
optimaliseren.

ONZE VISIE
Dé referentie zijn door zich als een flexibele, veerkrachtige en
verantwoordelijke partner op te stellen in de wereld van energie.

ONZE OPERATIONELE WERKING STEUNT OP:
een netwerk van 38 filialen
650 toegewijde medewerkers en specialisten

KOPLOPER IN ELEKTRISCHE VOORUITGANG
Rexel levert continu inspanningen om energiebesparende
en ecologische oplossingen aan te bieden. Rexel neemt zijn
verantwoordelijkheden tegenover de maatschappij en het milieu. We
zetten ons in voor een veilige, comfortabele, efficiënte en duurzame
wereld.

AANBIEDER VAN TOTAALOPLOSSINGEN
Klanten rekenen op de kennis en ervaring van Rexel op het gebied van
energiebesparing, technisch beheer van gebouwen, hernieuwbare
energie en efficiënte elektrische oplossingen. We helpen elektrische
installateurs uit de residentiële, industriële en tertiaire markt, maar
focussen ook op oplossingen en technische bijstand op maat in
gespecialiseerde markten.
6

SAMEN ZORGEN ZE VOOR:
442 miljoen € omzet in 2020
45% omzet via e-commerce/EDI
ONS AANBOD BESTAAT UIT:
meer dan 75.000 referenties permanent in voorraad
ONZE CONSTANTE INNOVATIE MAAKT VAN REXEL
marktleider in energie-efficiënte producten en
oplossingen sinds 2013
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INDUSTRIE

KABELS & KABELGOTEN

industrie@rexel.be
•
•
•
•
•
•
•

Lastscheidings- & vermogenschakelaars
Industriële zekeringen & kasten
PLC- & snelheidsregelaars
Sensoren, detectoren & stuurmodules
Drukknoppen
Motorbeveiliging & -besturing
CEE-stekkers

•
•
•
•
•
•

VERLICHTING

Technische verlichting
Decoratieve verlichting
Architecturale verlichting
Lichtsturing
Noodverlichting

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Rexel heeft aandacht voor de noden van zijn klanten en zoekt naar mogelijkheden
om hen te helpen bij hun ontwikkeling. Daarom bieden wij voortdurend nieuwe en
innovatieve productgamma’s en geavanceerde technologieën aan.
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• Ventilatiesystemen
• Kanalen
• Toebehoren

VERWARMING/KOELING

Handgereedschap
Elektrisch gereedschap
Bouten & schroeven
Meetinstrumenten
Persoonlijke beveiliging
Divers materieel

hvac@rexel.be
•
•
•
•
•
•

HUISHOUDELEKTRO

securitynl@rexel.be

ONS UITGEBREID GAMMA

ventilation@rexel.be

tools@rexel.be

VEILIGHEID & COMFORT
Detectie
Video- & parlofonie
CCTV & toegangscontrole
Brand- & bliksembeveiliging
Residentiële automatisatie & KNX
Motorbeveiliging & -besturing
Multimedia

Koper- & glasvezelbekabeling
Open racks, datakasten & wandkasten
UPS
Actieve netwerkcomponenten
Switches & Wifi Access Points
Netwerkbeveiliging & noodvoedingen

TV, hifi & video
Wasmachines & droogkasten
Koelkasten, diepvriezers & vaatwassers
Kookplaten, microgolf- & traditionele
ovens
• Klein elektro
• Handdrogers

Warmtepompen & boilers
Vloerverwarming
Radiatoren
Airconditioning
Intelligente thermostaten
Toebehoren

EV-CHARGING

wbnl@rexel.be
•
•
•
•

PV zonnepanelen
Omvormers
Home storage systemen
Toebehoren

VENTILATIE

GEREEDSCHAP

residential@rexel.be

•
•
•
•
•
•
•

solar@rexel.be
•
•
•
•

conectis@rexel.be

RESIDENTIEEL

• Schakelmateriaal
• Modulaire automaten & differentieelschakelaars
• Teleruptoren & contactoren
• Bellen & markeringen
• Verdeel- & wandkasten
• Verbindingen & aansluitingen

Midden- & laagspanningkabels
Flexibele & soepele kabels
Halogeenvrije kabels
Brandvertragende kabels
PVC-buizen & toebehoren
Wand- & kabelgoten

DATA

lighting@rexel.be
•
•
•
•
•

PV

cables@rexel.be

ev@rexel.be
•
•
•
•

Laadpunten
Software
Gespecialiseerde beveiligingen
Accessoires
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ONZE
KLANTGERICHT
MULTI-CHANNEL MODEL

STRATEGIE
DE KLANT STAAT CENTRAAL IN ONZE DIENSTVERLENING
DRIE BELANGRIJKE MARKTEN

EXPERTISES & SERVICES

ONZE TOEGEVOEGDE
WAARDE

NETWERK
LOGISTIEK
E-COMMERCE

ONZE
ENGAGEMENTEN
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ONZE ECOLOGISCHE ENGAGEMENTEN
ONZE ECONOMISCHE ENGAGEMENTEN
ONZE SOCIALE ENGAGEMENTEN
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KLANTGERICHT MULTI-CHANNEL MODEL
Door de klant centraal te plaatsen, verzekert Rexel een gemakkelijke
toegang tot zijn producten, services en oplossingen.
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KLANT STAAT CENTRAAL IN ONZE
DIENSTVERLENING

DRIE BELANGRIJKE MARKTEN

blz 14

blz 16
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Onze 38 filialen hebben uitgebreide
openingsuren vanaf 6u30 en dankzij
hun goede positionering bent u nooit
langer dan 20 minuten onderweg naar uw
dichtstbijzijnde filiaal.
Onze specialisten en vertegenwoordigers
begeleiden de klanten in elke stap
van hun project en bieden de nodige
ondersteuning. Met deze aanpak trachten
we het leven van de klant zoveel mogelijk
te vereenvoudigen.

Door de klant centraal te plaatsen,
verzekert Rexel een gemakkelijke toegang
tot zijn producten, services en oplossingen,
via:
• 38 filialen
• vertegenwoordigers
• specialisten
• opleidingen
• e-commerce

DE KLANT STAAT CENTRAAL
Het is van essentieel belang om dicht bij onze klanten te staan. Een
persoonlijke aanpak zit in ons DNA. Iedere klant heeft zijn eigen,
toegewezen contactpersoon.
14
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RESIDENTIEEL
Energiezuinig bouwen en verbouwen is actueler dan ooit. Door de
toegenomen normen en de integratie van de nieuwste technieken trachten
we de installateur zo goed mogelijk bij te staan in zijn aankoopproces en
daily business.

INDUSTRIE
Rexel oriënteert zich met een gedreven team specifiek naar grote industriële
bedrijven. We geven het juiste technisch advies en bieden oplossingen voor
het onderhoud, industriële automatisatie, verdeelborden, … in combinatie
met een uitgebreid industrieel productgamma en een prima logistieke
service.

TERTIAIR

DRIE BELANGRIJKE MARKTEN
Dankzij hun deskundigheid en marktkennis slaagt Rexel erin
innoverende en technische oplossingen aan te bieden voor de
residentiële, industriële en tertiaire markt.
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We ondersteunen grote installatiebedrijven bij tertiaire projecten en
openbare gebouwen, zoals ziekenhuizen en scholen en dit binnen onze
verschillende productgroepen (kabel, verlichting, laadpalen, data, …).
Comfort, veiligheid en ecologie zijn belangrijke pijlers in deze projecten en
we helpen u graag om hierin de juiste keuzes te maken. Aan de hand van
een grondige evaluatie van het project en een bijhorende studie bieden we
u de beste oplossing.
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ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE
Onze klanten kunnen beroep doen op de technische kennis en
het advies van onze specialisten in de verschillende expertisedomeinen. U kunt verder rekenen op onze betrouwbare en
efficiënte logistiek en onze uitgekiende e-commerce faciliteiten.
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EXPERTISES & SERVICES

NETWERK

LOGISTIEK

E-COMMERCE

blz 20

blz 32

blz 34

blz 36
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LIGHTLAB

ENERGIE DISTRIBUTIE
CENTER

INDUSTRIËLE
AUTOMATISATIE

MULTI ENERGIE

FLEX À LA CARTE

blz 22

blz 24

blz 26

blz 28

blz 30

EXPERTISES & SERVICES
Wat ons echt uniek maakt, is onze persoonlijke aanpak en technische
expertise om u ondersteuning te bieden bij elk project.
20
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Lightlab biedt u meer aan dan enkel de
verkoop van technische en decoratieve
verlichting.

• 13 concepts in heel België
• 59 verlichtingsspecialisten
• Persoonlijk advies
• Lichtstudies & 3D plannen
• Geïntegreerd totaalaanbod
• Lichtsturing met o.a. KNX

lighting@rexel.be

Onze specialisten...
... werken een volledige lichtstudie uit
... analyseren wat u kunt besparen met
energiezuinige verlichting
... integreren lichtsturing met KNX,
home automatisatie,...
... blijven op de hoogte van het reilen en
zeilen in de verlichting door continu
opleiding
Lightlab is actief binnen verschillende
divisies: residentieel, industrie, outdoor,
office, horeca, shops, ...
Lightlab is niet merkgebonden. Wij kunnen
een zeer uitgebreid gamma aan technische,
architecturale en decoratieve verlichting in
uw project integreren, geheel volgens smaak
en budget.

LIGHTLAB
Lightlab is het verlichtingsteam van Rexel Belgium en vormt een platform
waar fabrikant, architect, interieurontwerper, installateur en bouwheer
nauw samenwerken op het vlak van verlichting.
22

23

• Analyse van het project in samenwerking met de klant.

alsb@rexel.be

ENERGIE DISTRIBUTIE CENTER
Het Energie Distributie Center zorgt voor de berekening en dimensionering
van laagspanningskasten met respect voor de huidige normen.
24

Een gespecialiseerd team adviseert de klant bij
de keuze en montage van de producten en geeft
ondersteuning tijdens de installatie en ingebruikname.
We werken hiervoor samen met verschillende
topleveranciers, waaronder Schneider, Legrand en
Hager.

• Opmaak van een offerte op maat rekening houdend met de
technische beperkingen en de normen.
• Advies en optimalisatie betreffende de energie-efficiënte
oplossingen (power monitoring, condensatorbatterij).
• Geeft waarderingsargumenten voor uw project.
• Hulp tijdens de montage.
• Support aan de klant tijdens de ingebruikname van de
oplossing.
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Rexel investeerde fors in opleidingen en is intussen de
allereerste erkende Industriële Automatisatie Distributeur
(IAD) van Schneider in België.
Dat betekent dat we kunnen profiteren van de exclusieve
voordelen en de professionele ondersteuning die Schneider
wereldwijd beschikbaar stelt aan de IAD-gemeenschap:

• Versnel uw digitale transformatie
• Maak uw machines intelligenter dankzij een top Machine
Automatisatie Platform
• Verbeter uw opbrengst door een slimme process
automatisatie
• Ontdek de voordelen van het Industrial Internet of Things
(IIoT)

Industriële automatisatie & de 4 troeven van Rexel
1. Rexel heeft specialisten in huis die de noden van
de klanten kennen.

iad@rexel.be

INDUSTRIËLE AUTOMATISATIE
Rexel is de allereerste door Schneider Electric gecertifieerde Industriële
Automatisatie Distributeur (IAD).
26

2. Een ruim aanbod tools en oplossingen, dankzij
ons partnerschap met Schneider Electric.
3. Benieuwd of bijkomende vragen? Rexel biedt u
vrijblijvend en gratis advies.

Rexel IAD centra

4. Een kleine investering kan al een groot rendement
opleveren.

27

MULTI ENERGIE SERVICES
• Online calculatietools in laadpalen, ventilatie, verwarming en PV
• Periodieke opleidingen per techniek
PV

• Studie op maat van uw Multi Energie projecten
• Legplannen in ventilatie en vloerverwarming
• Werfassistentie bij eerste installatie van uw Multi Energie project

VENTILATIE

TOEKOMSTGERICHT DENKEN
Door een continue bijscholing kunnen wij onze klanten in een
vroeg stadium informeren over nieuwe duurzame technieken en
innovaties. Ook vertellen we waar de kansen liggen en hoe zij hier
als één van de eersten in de markt op kunnen inspelen. We willen
een waardige partner voor de installateur zijn en samen kansen
pakken.

VERWARMING/KOELING

SMARTGRID EN AUTOCONSUMPTIE

solar@rexel.be

MULTI ENERGIE
Ons team van specialisten in PV, ventilatie, verwarming/koeling en EV staat
u met raad en daad bij in al uw multi energie projecten en biedt u de juiste
oplossingen aan voor een optimale autoconsumptie.

ventilation@rexel.be
EV-CHARGING
hvac@rexel.be

Smartgrid, een energienetwerk waar een slim meet- en
sturingsysteem aan is toegevoegd, is de volgende stap in de
duurzame transitie. Door de veranderende wet- en regelgeving,
waaronder slimme meters en het stijgen van de energiekosten, zal
het steeds interessanter worden om toestellen slim te combineren
met een PV-installatie en zo de autoconsumptie te verhogen.
Alleen met toestellen die met elkaar en met de installatie kunnen
“praten”, kunnen de energiekosten daadwerkelijk beheerst worden.

ev@rexel.be
28
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Figibel beantwoordt aan alle behoeftes wat betreft
voorbedrade buizen. Wij hebben een eigen atelier waarin wij
in staat zijn om nagenoeg alle kabels te verwerken. Klanten
met specifieke noden kunnen dus zeker bij ons terecht voor
flexibele buizen op maat.

Behalve een uitgebreid aanbod in standaard voorbedrade
flexibele buizen, biedt Figibel ook voorbedrade flexibel à la
carte. In hun eigen atelier is Figibel in staat om nagenoeg
alle kabels te verwerken. Figibel werkt vanuit de behoefte van
de installateur en zoekt mee naar oplossingen. Ze bedraden
uw kabel op maat of stellen draden/kabels samen in flexibele
buis.
figibel@rexel.be

FLEX À LA CARTE

FLEX CONFIGURATOR OP NETSTORE:
• Vind met het grootste gemak uw voorbedrade buizen
• Combineer tot 3 verschillende kabels in 1 Flex
• Kies uit 4 verschillende buisdiameters*
• Levering van uw Flex à la carte binnen 48 uur**
*Indien technisch mogelijk
**Na goedkeuring van offerte

Figibel: boegbeeld van de voorbedrade buis.
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Aalst (Erembodegem)
Olmenstraat 3
9320 Erembodegem
Tel : 053 60 62 00 - Fax : 053 77 89 38
aalst@rexel.be
Aalter
Brugstraat 194A
9880 Aalter
Tel : 09 352 07 70
aalter@rexel.be
Aartselaar
Vluchtenburgstraat 3
2630 Aartselaar
Tel : 03 870 82 70 - Fax : 03 887 10 14
aartselaar@rexel.be
Alleur
Avenue de l’Expansion 9bis
4432 Alleur
Tel : 04 364 02 30 - Fax : 04 364 02 59
alleur@rexel.be
Antwerpen Haven Noord
Haifastraat 13
2030 Antwerpen
Tel : 03 541 40 15 - Fax : 03 541 74 11
havenantwerpen@rexel.be
Arlon
Z.A. de Weyler
Rue Claude Berg, 31
6700 Arlon
Tel : 063 42 02 20 - Fax : 063 42 02 39
arlon@rexel.be
Bastogne
Rue du Marché Couvert 18
6600 Bastogne
Tel : 061 21 12 02 - Fax : 061 21 58 68
bastogne@rexel.be

NETWERK
Met een netwerk van 38 filialen, is Rexel steeds nabij.
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Brugge (Sint-Andries)
Lieven Bauwensstraat 1 Bus B
8200 Sint-Andries
Tel : 050 37 36 41 - Fax : 050 37 44 48
brugge@rexel.be

BRUSSEL/BRUXELLES
Sales office:
Tel: 02 711 00 10 - Fax: 02 711 00 20
bru@rexel.be
Local agencies:
Anderlecht
Rue Bollinckx 213
1070 Anderlecht
Tel: 02 526 12 26 - Fax: 02 526 12 29
Groot-Bijgaarden
Stationsstraat 39
1702 Groot-Bijgaarden
Tel : 02 482 48 99 - Fax : 02 482 48 97
Ixelles
Rue Tenbosch 120
1050 Bruxelles
Tel : 02 347 30 55 - Fax : 02 347 33 37
Woluwe
Leuvensesteenweg 46
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel : 02 711 00 10 - Fax : 02 711 00 20
Gent
Zeeschipstraat 76
9000 Gent
Tel : 09 254 17 11 - Fax : 09 253 69 33
gent@rexel.be
Hasselt
Trichterheideweg 2C
3500 Hasselt
Tel : 011 85 93 60 - Fax : 011 85 93 61
hasselt@rexel.be
Herentals
Toekomstlaan 41F
2200 Herentals
Tel : 014 28 55 40 – Fax : 014 23 57 62
herentals@rexel.be
Ieper
Paddevijverstraat 56C
8900 Ieper
Tel : 057 47 00 57 – Fax : 057 47 00 59
ieper@rexel.be

Jumet
Z.I. allée Centrale
6040 Jumet
Tel : 071 34 92 10 - Fax : 071 34 44 03
jumet@rexel.be

Naninne
Chaussée de Marche 726
5100 Naninne
Tel : 081 40 99 10 - Fax : 081 40 19 52
naninne@rexel.be

Verviers
Pont Léopold 5
4800 Verviers
Tel : 087 30 72 11 - Fax : 087 31 06 79
verviers@rexel.be

Kessel-Lo
Diestsesteenweg 712
3010 Kessel-Lo
Tel : 016 26 20 20 - Fax : 016 26 20 23
kessello@rexel.be

Overpelt
Industrielaan 12/2
3900 Overpelt
Tel : 011 39 74 74 - Fax : 011 39 74 79
overpelt@rexel.be

Waregem
Stijn Streuvelsstraat 77
8790 Waregem
Tel : 056 60 77 81 - Fax : 056 60 93 62
waregem@rexel.be

Kortrijk
Ringlaan 26A
8520 Kuurne
Tel 056 43 00 80 - Fax 056 43 00 83
kortrijk@rexel.be

Roeselare
Beversesteenweg 561
8800 Roeselare
Tel : 051 23 88 88 - Fax : 051 22 98 01
roeselare@rexel.be

Wauthier-Braine
Rue du Parc Industriel 11
1440 Wauthier-Braine
Tel: 02 681 16 30
wauthier_braine@rexel.be

Libramont
Rue du Flosse 17 bte C
6800 Recogne
Tel : 061 23 09 88 - Fax : 061 23 09 89
libramont@rexel.be

Sint-Job
Nijverheidsstraat 8
2960 Brecht St-Job
Tel : 03 663 56 50 - Fax : 03 663 56 51
sintjob@rexel.be

Wavre
Avenue Lavoisier 19
1300 Wavre
Tel : 010 81 61 71 - Fax : 010 88 15 01
wavre@rexel.be

Lier
Industriestraat 4
2500 Lier
Tel : 03 489 26 16 - Fax : 03 489 26 50
lier@rexel.be

Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 227
9830 Sint-Martens-Latem
Tel : 09 282 90 00 - Fax : 09 282 92 20
sintmartenslatem@rexel.be

Wijnegem
Vosveld 11E
2110 Wijnegem
Tel : 03 360 36 00 - Fax : 03 326 33 64
wijnegem@rexel.be

Marche-en-Famenne
Rue Parc Industriel 15A
6900 Marche-en-Famenne
Tel : 084 31 18 93 - Fax : 084 31 54 64
marcheenfamenne@rexel.be

Sint-Niklaas
Driegaaienstraat 133
9100 Sint-Niklaas
Tel : 03 780 76 20 - Fax : 03 778 18 05
sintniklaas@rexel.be

Zwevegem (DES Elektro)
Verzetslaan 27
8552 Zwevegem
Tel : 056 72 71 88 - Fax : 056 72 60 02
zwevegem@rexel.be

Marcinelle
Avenue de Philippeville 161
6001 Marcinelle
Tel : 071 42 31 31 - Fax : 071 42 25 70
marcinelle@rexel.be

Tournai
Chaussée de Tournai 52
7520 Ramegnies-Chin
Tel : 069 53 27 40 - Fax : 069 21 26 86
tournai@rexel.be

Mons (Cuesmes)
Rue des Guimauves 6
7033 Cuesmes
Tel : 065 40 40 10 - Fax : 065 34 95 05
mons@rexel.be

Turnhout
Parklaan 42 bus 1
2300 Turnhout
Tel : 014 41 65 31 - Fax : 014 41 62 09
turnhout@rexel.be
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VANUIT 1 CENTRAAL LOGISTIEK CENTRUM KUNNEN BINNEN 24 UUR
MEER DAN 75.000 REFERENTIES WORDEN GELEVERD

De efficiëntie van onze logistiek:

Services op maat:

• Centraal magazijn van 21.600 m²

• Stock / Process

• Meer dan 75.000 referenties permanent in voorraad

• Delivery On Line

• Leveringen van artikels in voorraad op de volgende dag

• MRO / Labeling

(weekendbestellingen worden op maandag geleverd)

• 24 Hours service

• Night&Day nachtsassen

• Atelier (montage op maat)

• Gepersonaliseerde logistieke oplossingen

• Express leveringen

• ISO gecertifieerd

• Werflevering
• Pre alert
• Snijden van kabels op de gewenste lengte

Night & Day nachtsassen

LOGISTIEK
Onze uitgebreide, logistieke mogelijkheden zorgen ervoor dat wij u een
gevarieerd en courant productgamma kunnen aanbieden met de snelste
leveringsmogelijkheden en met de beste service.
34

Rexel stelt meer dan 30 Night & Day nachtsassen gratis ter
beschikking. Deze zijn 24/7, 365 dagen per jaar open.
Eén enkele code is voldoende om toegang te krijgen tot al
deze sassen en om uw pakketten vanaf 5u ‘s morgens af te
halen.
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INNOVEREN EN GROEIEN DOOR MIDDEL VAN DIGITALE TECHNOLOGIE
Alle bestellingen vòòr 19u (vrijdag: 18u) worden de volgende werkdag geleverd*

UW PERSONAL ASSISTANT

Geavanceerde webshop
24/7 bestellen

E-COMMERCE
Via Netstore gaan we alles centraliseren voor onze klanten: offertes,
calculatietools, promoties, bestellingen, track & trace, facturen, retours en
ondersteuning via live-chat.

UW MOBILE ASSISTANT

E-PROCUREMENT

Ontwikkeld voor en door installateurs,
onmisbaar op verplaatsing of op een
werf

Uw noden gelinkt aan onze oplossingen
• Integratie met alle systemen

Afhaling na 45 min

new

• Eenvoudig zoeken dankzij de scanner

• Web services - API Rexel

Track&Trace

new

• 24/7 bestellen

• E-catalogi

Facturen duplicaten

new

• Afhaling in 45min

new

• Punch-out

Uw offertes ontvangen

• Track&Trace

new

• Rexel barcode scanners

Handige configuratoren

• Stel voor aan uw klanten

new

• E-bestellingen

Stel voor aan uw klanten

• E-facturen

Live-chat assistentie
*Voor het materiaal in voorraad
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ONZE ENGAGEMENTEN
Rexel neemt 100% zijn verantwoordelijkheid als bedrijf en als werkgever.
Daarom engageren wij ons zowel op sociaal als op ecologisch vlak en
werken we actief aan een betere en duurzame toekomst.

ONZE ECOLOGISCHE ENGAGEMENTEN
UW DUURZAME PARTNER
Als verantwoorde partner trachten we zo ecologisch mogelijk te
ondernemen. We werden hiervoor begin dit jaar bekroond als één van
de duurzaamste ondernemingen wereldwijd.
Deze duurzame aanpak geldt niet alleen voor ons productaanbod.
Minder verspilling van papier en karton met als doel volledig
“paperless” te gaan werken in 2023 is één van de basisdoelstellingen
in onze strategie.
Het groeperen van leveringen en groener transport zal onze CO2uitstoot verder doen reduceren.
Ook de investeringen die we doen op digitaal vlak zullen een steentje
bijdragen aan de impact op het milieu:
• Geen gedrukte leverbonnen meer
• Enkel nog digitale facturatie
• Invoering van elektronische scanningssystemen

Energiemanagement is door de stijgende
bevolking en de toenemende schaarste van
natuurlijke energiebronnen uitgegroeid tot
een primaire bekommernis, temeer omdat de
effecten van de klimaatverandering verergeren.
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De Rexel Foundation gelooft, samen met de
aandeelhouders in de energiesector, sterk in
het belang van onmiddellijke actie en dit door
een verscheidenheid aan programma’s aan te
bieden om een betere energietoekomst voor
ons allen te garanderen.
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ONZE ECONOMISCHE ENGAGEMENTEN

ONZE SOCIALE ENGAGEMENTEN

We bekijken samen met de klant de meest aangewezen en
economische oplossing voor zijn project.

Sinds 2013 steunt Rexel zowel Kom op Tegen
Kanker voor Vlaanderen als Télévie voor Wallonië
om allen die rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken hebben of getroffen zijn door kanker een
hart onder de riem te steken. Ook tijdens de
Warmste Week dragen wij ons steentje bij.

We bieden een antwoord op vragen, zoals:
• “Wat betekent de integratie van automatisatie voor uw
bedrijf?”
• “Wat is de meest rendabele verlichtingsoplossing?”
• “Wat is het rendement en op welke termijn bij het plaatsen
van een thuisbatterij?”

In 2019 hebben de verschillende acties,
georganiseerd door Rexel medewerkers maar
liefst 24.565 € opgebracht!

We assisteren u hierbij graag en stellen alles in het teken van
uw ROI (Return On Investment): wat is de terugverdientijd
van uw investering?
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Bekijk onze openstaande
vacatures

WERKEN BIJ REXEL?

www.rexel.be/jobs

4 op 5 Rexel medewerkers staan rechtstreeks in contact met de klant. Ze zijn
experts in hun vakgebied en leveren steeds gericht en professioneel advies.

ONZE MEDEWERKERS MAKEN HET VERSCHIL
• Focus op het menselijk aspect
• Uitgebreide expertise in elk domein
• Dynamische werkomgeving
• 50% interne doorgroei

WERKEN BIJ REXEL BETEKENT:
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Vooruitdenken

Werken met een superteam

Het verschil maken

Leren van de besten

Loopbaan uitbouwen

De wereld van de energie

Aangezien onze activiteit

Bij Rexel krijgt men het

Bij Rexel leren wij constant

Wij kunnen onze medewerkers

verandert en samen daarmee

verandert, staan wij samen

vertrouwen om de juiste

bij naarmate onze klanten en

aanzienlijke kansen bieden

de verwachtingen van onze

achter een gemeenschappelijke

beslissingen te nemen en

producten veranderen. Wij

om zich verder te ontplooien

klanten en het aanbod van onze

strategie en doelstelling.

respecteert men je expertise

kunnen je helpen je potentieel

binnen een vertrouwd

leveranciers. Rexel volgt deze

Wij vinden tijd om elkaar te

en inzicht in de klanten. Op

ten volle te benutten via

kennisdomein of in het kader

veranderingen op de voet en

helpen en te ondersteunen

alle niveaus van de organisatie

vormingen of gewoon door

van een totaal nieuwe activiteit.

bijgevolg wordt je kennis steeds

en wij vinden sociale

en in alle landen hebben Rexel

in contact te staan met de

Je bent gemotiveerd? Wij

bijgeschaafd en up-to-date

vaardigheden even belangrijk

medewerkers een echte impact

beste vakmensen binnen onze

zullen je helpen de weg te

gehouden en kun je klanten

als professionele vaardigheden.

op wat wij onze klanten bieden

organisatie. En aangezien jij één

vinden die het beste bij je past.

een optimale dienstverlening

Werken bij Rexel, dat is werken

en op onze werkwijze.

van deze talentvolle mensen

bieden.

met mensen waar men op kan

bent, is het ook mede dankzij

rekenen.

jou dat dit alles mogelijk is.
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