
Speedheat Nederland B.V.
Formule concept voor 
elektrische vloerverwarming



Welkom

Dank voor uw interesse in 
Speedheat…

Wij leggen hierbij de belangrijkste vertrekpunten van 
de formule uit en willen graag bij interesse ons 

concept verder toelichten.



Wie is Speedheat?

• Moedermaatschappij en fabriek staat in Zuid Afrika 
met leveringen aan verschillende landen zoals UK, 
Benelux, Amerika en Australië;

• Speedheat Benelux bestaat meer dan 20 jaar en 
heeft 6 franchisenemers;

• Wij geloven in een All-Electric toekomst;

• Speedheat wil zich in de markt onderscheiden door 
specialisme en maatwerkoplossingen:
• Hier passen vakmensen en kwaliteitsproducten bij.



Waarom Speedheat?

• Vanwege de toenemende vraag in de markt zijn wij 
op zoek naar zelfstandige ondernemers die met de 
producten van Speedheat willen werken;

• Onze klanten vragen om een lokale aanwezigheid, 
dus groei van ons netwerk is een vereiste;

• Wij bieden interessante marges;

• Vakmanschap en service zijn erg belangrijk voor 
onze organisatie & ondernemers;

• Veel mogelijkheden in diverse segmenten;
• Particulier

• Zakelijk
• Waaronder ook Scheepvaart



Waarom Speedheat?

• Bied klanten een duurzaam en energiezuinig 
product dat klaar is voor een toekomst zonder gas.

• Indien u al een bedrijf heeft kan het interessant zijn
een nieuwe productgroep toe te voegen aan uw 
assortiment- & dienstenaanbod

• De marketing van Speedheat kan bijdragen in de 
verbetering van uw lokale positie in de markt;

• Uw relatie met nieuwe klanten breidt uit door 
nieuwe producten aan te bieden;

• Centrale marketingcampagnes leveren leads. 
(aanvragen)



Onderscheidend vermogen

• Eigen exclusieve rechten van het merk in bezit 
Speedheat Nederland;

• Bewezen deskundigheid en 30 jaar ervaring;

• Betrokken;

• Goede garantie en goede after sales;

• Inspraak en overleg in de formule.



Kernpunten van de formule

• Intensieve marketing ondersteuning;

• Positionering van u als specialist;

• Uniek product;

• Technische en commerciële ondersteuning;

• Rechtstreekse leveringen vanuit Schoondijke;

• Intensieve samenwerking;

• Ondersteuning financiële administratie.



Marketing exposure - Website
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Marketing exposure – Social media
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Marketing exposure – Drukwerk
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Marketing exposure – Drukwerk
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Marketing exposure – Drukwerk
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Contactgegevens

Neem contact op als u interesse heeft!
Claassen Moolenbeek & Partners, Peter Segers, ondersteunt 

bij de werving en selectie van franchisenemers.

Contactgegevens:
Peter Segers: Tel: 06-51545122 peter.segers@cmenp.nl

Speedheat Nederland BV, Jeanine Prang: 
Tel. 0117-401500  j.prang@speedheat.nl

We maken graag een vrijblijvende
kennismakingafspraak!
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