
EEN TOTAALOPLOSSING 
VOOR UW PROJECT

Technieken voor energie-effi ciëntie, comfort en veiligheid



Comfort, sfeer, energie-efficiëntie, veiligheid, 
gezondheid, controle … het zijn aspecten die bij bouw- 
en renovatieprojecten hoog op het verlanglijstje staan van 
de bouwheer. Veel van deze elementen zijn ook letterlijk 
en figuurlijk met elkaar verbonden via de aanwezige 
technieken in woningen en gebouwen. Natuurlijk is elk 
project ook verschillend. Dankzij Cebeo ISI Solutions, het 
totaalconcept voor de technische installatie in woningen 
en gebouwen, vindt u bij Cebeo echter een passende 
oplossing voor elke vraag. Dit betekent professioneel 
advies, een uitgewerkt plan en natuurlijk ook de juiste 
producten. En niet te vergeten: in ons schitterende Cebeo 
ISI Solutions Center, een demoruimte voor alle technieken, 
vindt u ongetwijfeld inspiratie voor uw project.

Wat is nu het bijzondere aan Cebeo ISI Solutions? Dankzij 
onze conceptbenadering, werken wij in overleg met de 
verschillende betrokkenen van een bouw- of renovatieproject 
een oplossing uit die tegemoet komt aan zowel de technische 
vereisten van de installateur of voorschrijver als de diverse 
behoeftes van de gebruikers. Het totaalconcept steunt op 
zeven pijlers:

EÉN 
TOTAALCONCEPT 

ZEVEN 
PIJLERS

Wat belangrijk is: niet Cebeo, maar u bepaalt wat voor u 
belangrijk is. Maar u kan wel rekenen op het deskundig 
advies van vakspecialisten van Cebeo. Zij werken een 
oplossing op maat uit voor uw project en kunnen deze 
oplossing opbouwen met kwalitatieve producten. 



Stel: u hebt een idee, een plan. Maar tegelijk zoek u inspiratie en hebt u nog vragen: wat zijn nu exact de 
mogelijkheden voor bepaalde oplossingen, wat wordt er nu bedoeld met warm licht? Of u hebt technische vragen 
en wilt ook weten welke producten er bestaan. Het antwoord krijgt u in het Cebeo ISI Solutions Center. Op basis van 
de pijlers van Cebeo ISI Solutions werken wij totaaloplossing uit, samen met u.

De Cebeo ISI Solutions Centers in Grâce-Hollogne en Deurne zijn geen ‘showrooms’, waar u uitsluitend producten of 
toestellen komt kiezen. Wat mag u wel verwachten van uw bezoek?
 
• Inspiratie voor uw project

• Demoruimtes voor de 7 pijlers van Cebeo ISI Solutions

• Professioneel advies op het vlak van technieken en producten

• Studie en offerte door vakspecialisten

• Ruime productkeuze en kwaliteitsmerken

• Projectbegeleiding

Overtuigd? 

Kom dan langs in een van onze Cebeo ISI Solutions Centers. 
Om de nodige tijd te kunnen uitrekken voor de bespreking van 

uw project, vragen wij om een afspraak te maken. 

Alle adressen en contactgegevens vindt u op de 
rugzijde van deze brochure. 

CEBEO  
ISI SOLUTIONS CENTER

 ✓ Inspiratie voor alle technieken

 ✓ Projectmatige aanpak op maat

 ✓ Demoruimtes van de 7 specialisaties

 ✓ Professioneel advies van vakspecialisten

Cebeolightstudio
Voor projecten in het kader van verlichting en lichtsturing kan 
u steeds terecht in een van onze Cebeolightstudio’s. Onze er-
varen lichtadviseurs helpen u verder en werken een lichtstudie 
uit op maat, zowel voor projecten in woningen als tertiaire en 
commerciële gebouwen. In Cebeolightstudio vindt u ook een 
selectie toestellen die u kunnen inspireren. 

Meer info op www.cebeolightstudio.be

Een overzicht van onze vestigingen vindt u op de rugzijde van 
deze brochure.



CEBEO 
APPLICATION 
CENTER
Cebeo ISI Solutions is een uitgebreid concept, dat zo goed als 
alle technieken in woningen en tertiaire gebouwen omvat. Het is 
niet vanzelfsprekend om al deze oplossingen en de mogelijkhe-
den ervan te kennen. Toch is het voor installateurs, bouwheren 
en ondernemingen interessant om een inzicht te krijgen in deze 
technieken. 

Dit is mogelijk in het Cebeo Application Center in ons hoofdkan-
toor in Waregem. De demoruimte van het Cebeo Application 
Center biedt een overzicht van zowel de toepassingsmogelijkhe-
den als de technische aspecten van de pijlers van het concept 
Cebeo ISI Solutions. 

Een bezoek aan het Cebeo Application Center is ongetwijfeld een 
‘eye-opener’ voor iedereen die zijn kennis en techniekenaanbod 
wil uitbreiden als voor de bouwheer die meer inzicht wenst in de 
oplossingen voor zijn of haar project. 

Cebeo Application Center
Eugène Bekaertlaan 63 – 8790 Waregem

T 056/23 80 00

cebeo-isi-solutions.be
Cebeo wil u continu en uitgebreid informeren over technieken voor energie-effi ciëntie, comfort en veiligheid. Daarom bouwden we een 
website die volledig gewijd is aan Cebeo ISI Solutions: www.cebeo-isi-solutions.be. 

Op deze website vindt u meer diepgaande uitleg over de pijlers van Cebeo ISI Solutions, de oplossingen, producten, technische 
schema’s en merken. In het visuele luik van de site ziet u in een virtuele woning meteen waaruit een oplossing  bestaat. Dit maakt het 
allemaal een stuk bevattelijker. Zoals gezegd is de website een voortdurende bron van informatie, die u bij elk project opnieuw kan con-
sulteren. www.cebeo-isi-solutions.be is alvast een URL om toe te voegen aan uw favorieten!



Verlichting heeft heel diverse functies, afhankelijk van de ruimte en de toepassing. Sfeer creëren, een correcte 
kleurweergave garanderen, een accent plaatsen, aangepaste lichtsterkte … het zijn slechts enkele van de vele functies 
van een verlichtingsinstallatie. U hebt dus ongetwijfeld begrepen dat het verlichten van een woning, kantoor of 
commerciële ruimte specialistenwerk is.

Daarom zijn de oplossingen van Cebeo ISI Lighting steevast op maat uitgewerkt. Op basis van de behoefte en toepassing, 
werken onze specialisten uw project uit. Ze houden daarbij rekening met essentiële elementen zoals:

• Optimaal lichtcomfort 
• De juiste verlichtingssterkte en lichtintensiteit in functie van de noden van de gebruiker
• Energie-efficiëntie dankzij de toepassing van LED en lichtsturing
• De meest aangewezen kleurtemperatuur, afhankelijk van de toepassing van de ruimte
• De correcte kleurweergave
• Voorkomen van verblinding
• Lichtsturing  en detectie in functie van comfort en energie-efficiëntie

Een oplossing voor elke toepassing
Vanzelfsprekend hangt veel af van de toepassing waarvoor de 
oplossing wordt uitgewerkt. Maar ook dit vormt geen probleem: 
Cebeo ISI Lighting beperkt zich niet tot algemene residentiële 
of tertiaire toepassingen, u kan eveneens heel gespecialiseerde 
projecten voorleggen. Enkele voorbeelden:

• Shop lighting: kledingwinkels, voedingswinkels, 

grootwarenhuizen…

• Restaurants en hotels

• Kantoorgebouwen

• Woningen met aandacht voor de verschillende ruimtes

• Buitenverlichting: zowel gevelverlichting van verschillende 

types gebouwen als tuinverlichting

Ontdek het met je eigen ogen
Verlichting is bij uitstek een ‘visuele’ techniek. Dat blijkt zeker 
ook in het Cebeo ISI Solutions Center. En in het 
application center kan je de verschillende oplossingen voor 
verticale markten ervaren. Er wordt aandacht besteed aan 
volgende aspecten:

• Esthetische en decoratieve aspect van de toestellen en 

armaturen

• Kleurtemperatuur

• Lichtintensiteit en andere lichttechnische elementen

Dat letterlijk met eigen ogen kunnen vaststellen, betekent een 
grote meerwaarde bij het maken van de juiste keuzes voor uw 
verlichtingsproject.

LED
Verlichting is ook een snel evoluerende techniek en technologie. 
De evolutie van LED heeft daar alles mee te maken. LED is een 
volwaardige technologie die voor alle toepassingen geschikt is. 
Dat betekent dat de verlichtingsfabrikanten veel geïnvesteerd 
hebben om de nadelen van LED weg te werken. Daarnaast blijft 
het de energie-effi ciënte lichtbron bij uitstek.

Lichtsturing
De sturing van verlichting vormt steeds meer een essentieel 
onderdeel van een verlichtingsoplossing. Sturen kan in functie 
van zowel comfort als energie-effi ciëntie en heeft zijn nut in 
toepassingen in woningen en kantoren. Lichtsturing kan deel 
uitmaken van een allesomvattende automatiseringsoplossing 
(open KNX-systeem of fabrikantgebonden systeem) of via stand 
alone aanwezigheids- of bewegingsdetectie. U leest meer 
hierover bij Cebeo ISI Control.

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be
www.cebeolightstudio.be

 ✓ Decoratieve, technische en architecturale verlichting

 ✓ LED oplossingen

 ✓ Energie-effi ciëntie en lichtsturing

 ✓ Oplossingen voor alle toepassingen



Automatiseren, sturen en meten dragen fundamenteel bij tot het comfort voor de gebruikers van woningen en 
gebouwen en tot een grotere energie-efficiëntie. De digitalisering is in het algemeen een belangrijke stap geweest tot 
de toegankelijkheid van automatisering en sturing van een of meer technieken. Fabrikanten hebben hierop ingespeeld 
door de ontwikkeling van apps voor smartphone en tablet die tal van mogelijkheden bieden voor sturing en waarmee 
u bijvoorbeeld je energieverbruik kan meten en opvolgen. U hebt met andere woorden directe controle over de 
verschillende technieken. 

Videofonie is een goed voorbeeld van 
een oplossing die bijdraagt tot hoger 
veiligheidsgevoel en comfort. Zien wie er 
aanbelt, ook op uw smartphone wanneer 
u niet thuis bent, zal veel huiseigenaars 
gerust stellen. 

Centraal beheer
Toegang geven om het even aan wie 
en waar, kan natuurlijk niet. Woningen, 
gebouwen of specifi eke ruimtes beveiligen 
met een intelligent codeklavier, badge… 
is dan een uitstekend idee. Voor 
gebouwen bestaan er zelfs oplossingen 
voor toegangscontrole, waarmee u 
de toegang tot gebouwen en lokalen 
centraal kan beheren. Weg met die 

klassieke sleutels en sloten want die 
maken plaats voor elektronische sloten en 
ontgrendelsystemen.

In het Cebeo ISI Solutions Center leert u er 
veel meer over. 

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be

Hoe zet u een directe stap naar meer comfort en veiligheid? Via de 
hedendaagse mogelijkheden op het vlak van deurcommunicatie, 
toegangscontrole en automatisatie van poorten, hekken en rolluiken. Wij 
bundelen ze onder de noemer Cebeo ISI Access. 

KNX
Met een geïntegreerd au-
tomatiseringsysteem kan u 
technieken beheren zoals: 

• Verlichting

• Energiebeheer

• Ventilatie

• Verwarming

• Koeling

• Zonwering

In (kantoor)gebouwen wordt in veel ge-
vallen een oplossing uitgewerkt op basis 
van de open KNX standaard. Veel topfa-
brikanten ontwikkelen componenten en 
producten die compatibel zijn met de KNX 
standaard. De verregaande en geïntegreer-

de automatiseringsmogelijkheden en fl exi-
biliteit zijn een paar belangrijke voordelen 
van KNX. 

Fabrikantgebonden 
oplossingen
Daarnaast zijn er ook tal van fabrikanten 
die hun eigen ‘gesloten’ automatiserings-
systeem ontwikkelen. Dit betekent dat de 
componenten van die gestuurd kunnen 
worden, van dezelfde fabrikant afkomstig 
moeten zijn. Maar ook deze oplossingen 
bieden heel wat comfortverhogende en 
energiebesparende mogelijkheden. 

Reken op onze expertise
De studie en het ontwerp van een automa-
tiseringsoplossing  is niet vanzelfsprekend 

en moet goed doordacht gebeuren. Kiest 
u voor een oplossing van 
Cebeo ISI Control, dan kan u rekenen op 
de expertise en ervaring van specialisten 
van Cebeo. Wij zijn de enige groothandel 
met nationale spreiding die erkend is als 
KNX Professional. Bovendien kunnen 
onze specialisten een beroep doen op de 
ondersteuning die de fabrikanten bieden. 

In het Cebeo ISI Solutions Center kan u 
vanzelfsprekend de mogelijkheden van 
automatisering ontdekken. 

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be

KNX
Met een geïntegreerd au-
tomatiseringsysteem kan u 
technieken beheren zoals: 

 ✓ Deurcommunicatie

 ✓  Toegangscontrole

 ✓  Automatisatie van poorten, 
hekken en rolluiken

 ✓  Automatisering van woningen en gebouwen

 ✓ Geïntegreerde KNX oplossingen

 ✓ Fabrikantgebonden systemen

 ✓ Uitgebreide expertise 



Kan u zich een woning of gebouw inbeelden zonder datanetwerk? 
Inderdaad, connectie en digitalisering zijn overal. Het aantal apparaten 
en toepassingen voor zowel multimedia en automatisering met connectie 
tot een netwerk en/of het internet, neemt ook steeds toe. 

IP@Home en @Business
De beste manier om de mogelijkheden van 
de  toestellen optimaal te benutten, is ze 
in een netwerk plaatsen. De communicatie 
tussen de verschillende toepassingen ge-
beurt via het universele Internet Protocol of 
IP. De communicatie kan op twee manie-
ren verlopen, namelijk via:

• Gestructureerde bekabeling

• Draadloos (WiFi)

Dit geldt zowel voor een datanetwerk 
thuis als voor business toepassingen. De 
toepassingen die over het netwerk com-

municeren zijn natuurlijk niet deze dezelfde. 
Hetzelfde geldt ook voor de componenten 
waarmee het netwerk gerealiseerd wordt.

Mogelijk gekoppelde toestellen in een 
thuisnetwerk zijn:

• Telefoon

• pc

• Smartphone, tablet

• Smart TV, decoder, (multiroom) audio

• Bewakingscamera’s

• Systeem voor home automation  

(domotica)

In kantooromgevingen zijn eerder com-
plexere datacenter oplossingen van 
toepassing. 

Maar ongeacht of het thuis is of in een pro-
fessionele omgeving, van een datanetwerk 
wordt verwacht dat het beschikbaar en 
snel is. Dit zijn ook voorwaarden voor de 
oplossingen van Cebeo ISI Network.

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be

Hoewel de idee evident is, komt er toch 
heel wat denkwerk bij kijken. De diverse 
vormen van beveiliging zijn namelijk ge-
bonden aan normering en wetgeving. Ook 
op technisch vlak vraagt een oplossing 
voor camerabewaking, brand- en inbraak-
beveiliging de nodige kennis. 

Een oplossing voor camerabewaking bij-
voorbeeld is veel meer dan gewoon enkele 
camera’s plaatsen. Waar dient u rekening 
mee te houden?

• Defi niëren van de te bewaken zones

• Doelstelling en voorwaarden: over-

zicht en/of herkenning van personen

• Aantal camera’s en positionering

• Welke componenten: type camera, 

monitor en recorder

• Technologie: analoog of IP

• Beschikbaarheid van de beelden op 

afstand

• …

Ook voor brand- en inbraakbeveiliging 
dient u rekening te houden met een aantal 
essentiële elementen en criteria. 

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be

Uw woning of gebouw beveiligen tegen onheil zoals inbraak en brand is wat 
u doet door te kiezen door Cebeo ISI Security. Onze oplossingen bestaan uit:
• Camerabewaking
• Brandbeveiliging
• Inbraakbeveiliging

 ✓ Camerabewaking

 ✓ Brandbeveiliging

 ✓ Inbraakbeveiliging

 ✓WiFi en bekabeld

 ✓ Thuisnetwerk

 ✓ Geïntegreerde IP oplossingen

 ✓ Oplossingen voor datacenters



Ventilatie
Ventilatie is omwille van de sterke isolatie 
en toenemende luchtdichtheid van gebou-
wen niet minder dan noodzakelijk ge-
worden om een gezond binnenklimaat te 
creëren. Het is ook een wettelijke verplich-
ting voor nieuwbouw. Ten slotte behoedt 
ventilatie gebouwen voor vochtproblemen.

De oplossingen van Cebeo ISI Climate zijn 
gebaseerd op mechanische of natuurlij-
ke aan- en doorvoer van verse lucht in 
combinatie met de mechanische afvoer 

van de vervuilde lucht. Dit kan via volgende 
systemen:

• Systeem C en C+: natuurlijke aan- en 

doorvoer via raam en deurroosters en 

mechanische afvoer. Dit kan centraal 

gebeuren of met een spotventilator 

voor een enkele ruimte.

• Systeem D: zowel de aan- als afvoer 

gebeuren mechanisch.

Er bestaan specifi eke oplossingen voor 

• woningen

• appartementen

• (kantoor)gebouwen 

• scholen

• industrie

Aangezien ventilatie verplicht wordt in 
het kader van de EPB-wetgeving, is een 
optimale energie-effi ciënte een belangrijk 
criterium voor een ventilatieoplossing. Dit 
zijn de mogelijkheden:

• Energie-effi ciënte ventilatiemotoren

• Vraagsturing: het ventilatiedebiet 

wordt bepaald op basis van parame-

ters zoals aanwezigheid, vocht en CO²

• Warmteterugwinning: via een warm-

tewisselaar wordt de warmte uit de 

afgevoerde (warme) lucht gerecupe-

reerd en afgegeven aan de verse lucht

Verwarming
Kiezen voor elektrische verwarming is 
verstandig omwille van het comfort én de 
energie-effi ciëntie. De meest energie-effi -
ciënte verwarmingsoplossing is namelijk 
elektrisch: de warmtepomp. Daarnaast 
zijn er andere elektrische oplossingen voor 
verwarming die de beste keuze zijn. 

Welke oplossingen kan u in het kader van 
Cebeo ISI Climate verwachten?

• Warmtepomp: de warmte uit de 

omgeving (lucht, bodem, water) 

fungeert als energiebron voor de 

ruimteverwarming, zelfs in koude 

buitenomstandigheden. De afgifte 

van de warmte kan gebeuren via 

vloerverwarming, ventilo-convectoren 

of radiatoren.

• Elektrische verwarming: in goed 

geïsoleerde gebouwen is de ver-

warmingsbehoefte relatief gering. 

Hierdoor is (directe) elektrische 

verwarming vaak een aangewezen 

oplossing. Wanneer de stroom 

geleverd wordt door een PV-installatie 

is dit zeker het geval.

• Een hybride oplossing zoals het 

Systeem E+ Renson, combineert 

energie-effi ciënte ventilatie met ver-

warming via een warmtepomp, aan-

gevuld met een gascondensatieketel.

Sanitair warm water
Ook de elektrische oplossingen voor 
productie van sanitair warm water kan 
eveneens energie-effi ciënt zijn. Afhankelijk 
van uw behoefte en de mogelijkheden in 
de woning of gebouw, bestaan er diverse 
mogelijkheden.

• Warmtepompboiler: naar analogie 

met de ruimteverwarming, is ook 

dit een bijzonder energie-effi ciënte 

oplossing. De warmtepomp geeft 

in dit geval de warmte af aan het 

sanitair water. Er bestaan daarnaast 

ook specifi eke oplossingen voor de 

verwarming van zwembaden.

• De zonneboiler maakt gebruik van 

de zonnewarmte om sanitair warm 

water te produceren. Deze installatie 

wordt ook ondersteund met een 

overheidspremie.

• De traditionele elektrische boiler is de 

jongste jaren sterk geëvolueerd op 

het vlak van energie-effi ciëntie. Op 

nachttarief of met stroom opgewekt 

door een PV-installatie blijft dit een 

goede oplossing.

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be

Gezondheid is ons hoogste goed. Het is veel meer dan een cliché. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat het binnenklimaat waar we wonen, 
werken, winkelen… gezond is. Daarnaast hebben we ook op het vlak van 
temperatuur bepaalde verwachtingen, afhankelijk van de ruimte: gezellig 
warm, lekker fris… En dat allemaal op een energie-efficiënte manier. 
Cebeo ISI Climate maakt het mogelijk.

 ✓ Ventilatie-oplossingen voor woningen en gebouwen

 ✓ Energie-effi ciënte verwarming 

 ✓ Sanitair warm water



Zelf de elektriciteit produceren die alle verbruikers in een woning of gebouw nodig hebben, is gezien de 
dure stroomprijzen meer dan het overwegen waard. U kan een PV-installatie op een heel redelijke termijn 
terugverdienen – de kostprijs bedraagt ongeveer 1.500 euro per geïnstalleerde kWp - en voorziet uzelf 
gedurende 25 jaar van groene stroom. Bovendien geniet u in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
nog van een beperkte overheidssteun.

Toch gaat u maar beter niet onverhoeds tewerk. Om van een optimaal rendement te genieten en zeker te zijn 
van kwaliteit op het vlak van materiaal en installatie, klopt u beter aan bij een professional. De specialisten 
van Cebeo ISI Energy maken voor de u de studie en houden rekening met alle mogelijke parameters bij de 
uitwerking van de installatie. 

 ✓ PV oplossingen

 ✓ Energiebeheer

Energiemanagement
De zelf geproduceerde stroom zo effi ciënt mogelijk inzetten, dat is een bijkomende 
uitdaging voor wie investeert in een PV-installatie. Dat is perfect mogelijk dankzij voor 
oplossingen voor energiemanagement en batterijopslag. Met een systeem voor energie-
management wordt de stroom optimaal aangewend in functie van de productie door uw 
zonnepanelen en de behoefte van uw verbruikers. Batterijopslag vergroot de onafhan-
kelijkheid van het stroomnet. Overtollige groene stroom wordt namelijk opgeslagen en 
gebruikt wanneer de PV-installatie niet produceert, maar er toch stroom nodig is. 

Meer informatie vindt u op:
www.cebeo-isi-solutions.be

Invoer gegevens
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Invoer gegevens
De orientatie van je woning

Invoer gegevens
De orientatie van je woning

www.cebeo.be/maakzelfstroom

Zijn zonnepanelen interessant voor u of uw klanten?  Ontdek het op onze online pv 
rekentool via www.cebeo.be/maakzelfstroom. In amper enkele minuten krijgt u een 
betrouwbare berekening van:

• Benodigd vermogen

• Benodigde dakoppervlakte

• Investering

• Terugverdientijd 

• Totale opbrengst over 25 jaar

Zelf stroom maken interessant?



Cebeo ISI Campus
Cebeo ISI Solutions omvat veel verschillende technieken en specialisaties, allen op maat van de professionele installateur. Om u in 
staat stellen uw kennis verder uit te breiden, is er het opleidingsprogramma Cebeo ISI Campus.

Onze vakspecialisten stellen in samenwerking met de fabrikanten de Campus opleidingen samen.  
Het Cebeo Application Center is de ideale locatie voor Cebeo ISI Campus opleidingen. Hier kunnen we het theoretische kader van 
een technische opleiding meteen toetsen aan een demo-opstelling van de oplossing. Meteen kunnen ook de mogelijkheden van 
de oplossing getoond worden.

Maar ook in de Cebeo ISI Solutions centers en op andere locaties van Cebeo worden er opleidingen georganiseerd. 

Welke opleidingen?
Het gaat om opleidingen die uw technische bagage verruimen. U kan ze als professioneel eveneens onmiddellijk toepassen in uw 
activiteit. 

• Technische systeem- en productopleidingen

• Combinatie van technische kennis en hands on training

• (Bij)scholing in alle specialiteiten van Cebeo ISI Solutions

• Op maat, in functie van uw project

Een actueel overzicht van de opleidingen vindt u steeds op www.cebeo.be/nl/opleidingen.
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Cebeo ISI Solutions Center
GRACE-HOLLOGNE   
RUE DE WALLONIE 13  
4460 GRÂCE-HOLLOGNE

T 04/239 73 18  
F 04/ 239 73 03 
E ISI.LIEGE@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 8U00 - 12U00 EN 13U00 - 17U00 
VRIJDAG TOT 16.00U

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

DEURNE 
KRUININGENSTRAAT 14  
2100 DEURNE

T 03/325 72 00 
F 03/360 93 21 
E ANTWERPEN@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 7.30 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

Cebeolightstudio
BRUGGE 
INDUSTRIEPARK WAGGELWATER  
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 10  
8200 BRUGGE

T 050/45.78.78 
F 050/32.34.26 
E BRUGGE@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 8.00 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

EREMBODEGEM 
BRUSSELBAAN 287A – 289A  
9320 EREMBODEGEM

T 053/21.27.93 
F 053/77.93.80 
E EREMBODEGEM@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 7.30 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.30 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.30 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

GENT 
NEW ORLEANSSTRAAT 10 
9000 GENT

T 09/255.76.76 
F 09/255.76.26 
E GENT@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 8.00 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

HASSELT 
HET DORLIK 3 
3500 HASSELT

T 011/26.04.00 
F 011/23.66.50 
E LIMBURG@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 7.30 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

JETTE 
CARTON DE WIARTLAAN 74 
1090 BRUSSEL

T 02/241.39.00 
F 02/424.18.82 
E BRABANT@CEBEO.BE

DINSDAG TOT VRIJDAG : 9.00 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
ZATERDAG: 10.00 TOT 12.30U EN 13.30 TOT 17.00U

GESLOTEN OP MAANDAG

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

Cebeo Application Center
EUGÈNE BEKAERTLAAN 63  
8790 WAREGEM 
T 056/23 80 00

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

LOKEREN 
DIJKSTRAAT 19 - INDUSTRIEZONE E17/1089 
9160 LOKEREN

T 09 348 29 51 
F 09 349 05 80 
E LOKEREN@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 8.00 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

MONS 
GRAND’ROUTE 212 
7033 CUESMES

T 065/40.24.40 
F 065/35.45.19 
E MONS@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 8.00 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

NAMUR 
Z.I. DE RHISNES 
RUE DU FOND DU MARÉCHAL 15 
5020 SUARLÉE

T 081/72.17.40 
F 081/72.17.50 
E NAMUR@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 8.00 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK

TURNHOUT 
VEEDIJK 31 
2300 TURNHOUT

T 014/44.84.84 
F 014/44.84.00 
ANTWERPEN@CEBEO.BE

MAANDAG TOT DONDERDAG: 7.30 TOT 12.00 UUR EN 13.00 TOT 17.00 UUR 
VRIJDAG OPEN TOT 16.00 UUR

BEZOEK ENKEL NA AFSPRAAK


