
WELKOM 
BIJ CENTERCON/ LG



 

Om te beginnen willen we u namens Centercon en LG Air Solutions hartelijk verwelkomen als nieuwe 

klant! Met deze Welkom Box willen we u ons trotse gevoel laten ervaren. Want trots zijn we! Op ons 

bedrijf, onze medewerkers, onze klanten en natuurlijk op ons merk LG. 

De inhoud van deze box is bedacht vanuit een duurzaamheidsoogpunt. Gemaakt van natuurlijk kurk  

en bamboe om het gebruik van natuurlijke grondstoffen te stimuleren en de uitstoot van schadelijke 

stoffen te verminderen. En een hoogwaardige thermische drinkfles gemaakt van 304 grade roestvrij 

staal om het onnodig gebruik van plastic tegen te gaan. 

In deze brochure maakt u verder kennis met ons.

 

Welkom! 
Namens Team Centercon & LG

Leuk om kennis te maken

Richard de Waal 
Directeur LG Air Solutions 
 

Robert In den Haak 
Directeur Centercon

robertindenhaak@centercon.nl
06 21 70 16 52 



 

In 35 jaar zijn wij uitgegroeid van specialist in regeltechniek tot dé toonaangevende dienstverlenende  

leverancier voor de installateur in de koude- en klimaattechniek. Een hoog expertiseniveau en een 

ruime keuze aan oplossingen vormen hiervan het tastbare resultaat.

Met zo’n 90 medewerkers werken wij op 3 strategische plekken in het land. Ons hoofdkantoor staat  

in Rotterdam en daarnaast hebben wij een vestiging in Zwolle en Rosmalen. Zo zorgen wij voor een  

uitstekende landelijke dekking. 

Centercon is samen met Heytec, Multi Import, Wijbenga en Cool Green Solutions onderdeel van de  

Jupiter Techniek Groep.

\

We hechten veel waarde aan een prettige werksfeer en werkomgeving. Binnen Centercon kennen  

we een ‘platte organisatiestructuur’. De lijnen zijn kort, waardoor we snel kunnen schakelen. Er heerst 

een informele cultuur, waar collegialiteit, ambitie en zeker ook gezelligheid belangrijke factoren zijn. 

Remco de Bruin 
Technisch Commericeel Medewerker

klimaattechniek@centercon.nl 
remcodebruin@centercon.nl
06 21 70 16 77 

Erik Stolk 
Accountmanager

erikstolk@centercon.nl
06 21 70 16 45 35 jaar Centercon



Vestigingen

Rotterdam
Kiotoweg 60
3047 BG Rotterdam

(010) 258 11 21
salesairco@centercon.nl

Rosmalen
Westeind 9
5245 NL Rosmalen

(073) 513 21 31
salesaircorosmalen@centercon.nl

Zwolle
Conradstraat 4c
8013 RN Zwolle

(038) 425 00 92
salesaircozwolle@centercon.nl

Hoofdkantoor in Rotterdam  

Rotterdam 

Rosmalen 

Zwolle 



CENTERCONCOLLEGE

Opgericht in 1987  
in Capelle a/d IJssel

Start samenwerking  
met LG Air Solutions

Centercon krijgt een nieuwe  
logo en huisstijl

Omzetgroei naar  
>30 miljoen Euro

Uitbouw magazijn Rotterdam  
met 1.250 m2 extra voorraadruimte

Start van eigen vervoer  
en vrachtwagens

Opening van kantoor  
en afhaalbalie in Zwolle

Opening van kantoor en 
afhaalbalie in Rosmalen

Hoofdkantoor en magazijn  
verhuist naar nieuwbouw locatie 

in Rotterdam (Kiotoweg)

Opening Centercon College en 
Warmtepomp Inspiratie Centrum

Opening van vernieuwde en  
uitgebreide showroom in Rotterdam

Hoofdkantoor en magazijn verhuist 
naar Rotterdam (Innsbruckweg)

1987 2001 2003 2003 2005 2009 2018 20202009 2016 20192002

Historie



 

“Centercon streeft ernaar de best presterende technische 
groothandel in onze soort en branche te zijn door op 
onnavolgbare en persoonlijke wijze een bijdrage te leveren 
aan het succes van de installateur én zijn werkbeleving.”

SNEL, DESKUNDIG EN PERSOONLIJK

Missie

Jeffrey van der Vliet 
Commercieel Medewerker

salesairco@centercon.nl 
jeffreyvandervliet@centercon.nl
(010) 258 11 21 

John Hoffland 
Hoofd Binnendienst

salesairco@centercon.nl 
johnhoffland@centercon.nl
(010) 258 11 21 

Wilma Torn 
Commercieel Medewerker

salesairco@centercon.nl 
wilmatorn@centercon.nl
(010) 258 11 21 



 

Wij werken niet voor u maar mét u. Want door echt samen te werken bereiken we meer. Hierin gaan wij  

graag een stapje verder, dat is voor ons de uitdaging. Wij ondersteunen u op alle fronten; van advies,  

service & onderhoud tot diverse trainingen in het Centercon College en LG Academy. Ook werken wij 

samen met onze collega’s van LG aan de promotie van het merk LG bij adviseurs en adviesbureaus.

Uw succes is ons succes.  

Bij Centercon vindt u meer dan alleen een zakelijke partner. Wij vinden het belangrijk om met u onze 

gezamenlijke successen te vieren. Dat vinden wij namelijk zelf ook erg leuk. 

Samenwerking

Wilbert Schuelders 
Sr. Key Accountmanager

wilbertschuelders@centercon.nl
06 21 70 16 67 

Jeroen Witjes 
Technisch Commercieel Medewerker

klimaattechniek@centercon.nl 
jeroenwitjes@centercon.nl
06 14 87 88 48 



 

U kunt bij Centercon & LG terecht voor een breed assortiment maar ook voor turn key oplossingen.  

Het draait steeds meer om het leveren van een duurzame totaaloplossing. Wij kijken ernaar uit om 

samen met u diverse mooie projecten op te zetten.

Onze accountmanagers bieden intensieve begeleiding en denken, in samenwerking met ons technisch 

team, graag met u mee over ontwerp en selectie. Onze accountmanagers werken in de regio waar zij 

wonen en kunnen u daarom op korte termijn bezoeken voor een persoonlijk gesprek of overleg.

Onze binnendienst medewerkers staan iedere dag voor u klaar om uw bestelling aan te nemen of uw 

hulpvraag op te lossen. Uiteraard behoort online bestellen ook tot de mogelijkheden. Dit kan via onze 

webshop of de Centercon App. 

Heeft u behoefte aan marketing ondersteuning? Ook dan helpen wij u graag verder. Wij kunnen u voorzien 

van de juiste documentatie en begeleiden bij communicatievragen, acties en online zichtbaarheid.

Zo maken wij het u gemakkelijk. Snel, deskundig en persoonlijk. 

Wat doen wij voor u?

Mark van der Weijden 
Accountmanager

markvanderweijden@centercon.nl
06 29 32 98 19



 

Samen met u een systeem leveren dat een hoog comfort biedt. Dat is ons doel.

Bij ons bent u op het juiste adres als het gaat om ontwerp en selectie. Met kennis en passie voor  

de toepassing van techniek werken wij de projecten van A tot Z uit. Wij berekenen het totaalconcept.  

Of het nu gaat om warmtepompen, airconditioning of een mix van beide. 

Ook kunt u bij ons terecht met technische vragen en bieden we (op locatie) begeleiding bij het testen 

en inregelen van nieuwe installaties.  

Voor technische bijstand kunt u ook terecht bij het serviceteam van LG of gebruik maken van de  

LG Service App. 

Techniek

Cornelis Swets 
Technisch Commercieel Medewerker

klimaattechniek@centercon.nl
cornelisswets@centercon.nl
(010) 820 11 18 

Kars Slagter 
Technisch Commercieel Medewerker 

klimaattechniek@centercon.nl
karsslagter@centercon.nl
(010) 820 11 18 

Roy Stolk 
Technisch Commercieel Medewerker

klimaattechniek@centercon.nl
roystolk@centercon.nl
(010) 820 11 18 

Elco Rodi 
Technisch Commercieel Medewerker

klimaattechniek@centercon.nl 
elcorodi@centercon.nl
(010) 820 11 18 

Van links naar rechts: Elco Rodi, Sebastiaan Hobo, Michel Kerst, Kars Slagter, Cornelis Swets en Roy Stolk

Sebastiaan Hobo 
Technisch Commercieel Medewerker

klimaattechniek@centercon.nl
sebastiaanhobo@centercon.nl
(010) 820 11 18 

Michel Kerst 
Technisch Manager

klimaattechniek@centercon.nl
michelkerst@centercon.nl
06 29 32 98 18



 

Wij maken het u bij voorkeur zo gemakkelijk mogelijk. Daarom heeft iedere vestiging een eigen  

afhaalbalie. Artikelen die op voorraad liggen kunt u daar tijdens de openingstijden op elk moment  

afhalen. Uiteraard kunt u artikelen telefonisch, per e-mail of online reserveren. Wij zorgen er dan voor 

dat de bestelling klaarstaat. Wel zo handig!

Daarnaast beschikken wij over onze eigen vrachtwagens. Hiermee kunnen wij onze gemaakte afspraken  

met zekerheid nakomen. Onze eigen chauffeurs behandelen en leveren uw zending met zorg op iedere 

afgesproken tijd of plaats.

Ons onlangs flink uitgebreide magazijn in Rotterdam biedt de mogelijkheid onze voorraad altijd up to 

date te houden.

Eigen vervoer en afhaalbalie

Chauffeur Ruud Koopmanschap brengt samen met zijn collega’s uw bestelling op de gewenste locatie



“De installateur of adviseur is onze belangrijkste link naar de  
eindgebruiker. Daarom zorgen wij er graag voor dat hun kennis  
up to date is, dat zij onze apparatuur met de grootste zorg en  
precisie kunnen installeren en eventuele vragen van klanten  
naar volle tevredenheid kunnen beantwoorden.”
 

Op de inschrijfpagina op onze website vindt u het aanbod 
technische en commerciële trainingen. Ook kunt u op deze 

pagina een afspraak maken in het Warmtepomp Inspiratie  

Centrum. Hier kunt u de mogelijkheden die wij aanbieden op 

het gebied van gasloos verwarmen zien, voelen en horen.

CENTERCONCOLLEGE

Wij delen graag onze kennis

Technisch Manager Michel Kerst geeft technische en commerciële trainingen in het Centercon College



 

Wij streven ernaar continue onze interne en externe duurzaamheid te verbeteren. Intern heeft vooral 

betrekking op onze huisvesting en bedrijfsprocessen. Extern maken wij installateurs, adviseurs en  

eindgebruikers bewust van duurzame oplossingen en alternatieven op het gebied van koudetechniek 

en klimaattechniek. Het reduceren van de carbon footprint is voor ons een belangrijk aspect. Door onze 

carbon footprint, de maat voor de uitstoot van CO2 door menselijke activiteit, regelmatig te meten heb-

ben wij inzicht in het effect van onze activiteiten met betrekking tot de CO2-problematiek.

Ook vinden wij het belangrijk op sociaal vlak bij te dragen aan een betere wereld. Een persoonlijke 

benadering staat in ons werk voorop. Ook onze sponsorinitiatieven benaderen wij op deze manier.  

Een aantal van onze collega’s zet zich al jaren geheel belangeloos in voor diverse goede doelen.  

Wij ondersteunen en motiveren hen daarin graag. Sinds 2020 zijn wij de trotse adoptiefamilie van  

IJsbeer Olinka in Blijdorp. Hiermee steunen wij onze Rotterdamse buren bij het onderhouden van het 

park en de dieren. Daarnaast wordt een deel van onze bijdrage ingezet voor het WNF-ijsberenproject.

Maatschappij en Milieu

Directeur Robert In den Haak en directeur Erik Zevenbergen van Diergaarde Blijdorp bij adoptie ijsbeer Olinka



 

Wij ontmoeten u graag persoonlijk. Daarom combineren wij het liefst het nuttige met het aangename op 

onze evenementen. Zo organiseren wij ieder jaar speciaal voor installateurs en adviseurs werkzaam  

in de installatietechniek de LG/ Centercon Kick-off. Tijdens dit evenement vertellen wij u alles over  

de nieuwe line-up van LG, de laatste trends en ontwikkelingen in de HVAC-branche en kunt u de  

producten op de minibeurs bekijken. Natuurlijk sluiten we de dag altijd af met een hapje en een drankje. 

Ook nemen wij u mee op studiereis naar inspirerende locaties en organiseren wij ieder jaar een feestelijk 

evenement voor de deelnemers aan onze Wandunit Palletactie. 

Evenementen

Roel Drenth 
Sr. Key Accountmanager

roeldrenth@centercon.nl
06 21 70 16 49 

Roel Drenth presenteert tijdens het jaarlijkse LG/ Centercon Kick-off Event de nieuwe line-up van LG



Martijn ter Braak 
Sr. Key Accountmanager

martijnterbraak@centercon.nl
06 11 00 63 27

Documentatie 

Ieder jaar verschijnt onze uitgebreide Catalogus Klimaatoplossingen. Deze catalogus bestaat uit maar  

liefst 5 delen zodat u makkelijk vindt wat u zoekt. 

Heeft u productdocumentatie nodig ter ondersteuning van een verkoopgesprek bij uw klant? Deze kunt 

u heel eenvoudig downloaden of aanvragen via een formulier op onze website. Ook voor materiaal voor 

het inrichten van uw showroom kunt u bij ons terecht.

LG Next
Als installatie professional blijft u natuurlijk graag 

op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelin-

gen binnen de klimaatbranche. In samenwerking 

met Centercon brengt LG elk kwartaal de LG Next 

uit. Hierin leest u alles over het laatste product-

nieuws, maakt u via interviews kennis met interes-

sante vakcollega’s en kunt u lezen over ervaringen 

van andere professionals uit de branche. 



LG Electronics 

De kwaliteitsfilosofie van de oprichter van LG is altijd de fundering geweest om het bewust zijn van de  

werknemers van LG te verhogen.
 

“If 1 out of 100 is found to be defective, then we must assume 
there are defects in the other 99. Selling many products is not  
in our best interest if that one product is not the right product.  
It should be common sense that customer trust is more valuable 
than profit.”
 

Koo In Hwoi

1907-1969

LG Founding Chairman



Martin van der Voort 
Sr. Key Accountmanager

martinvandervoort@centercon.nl
06 21 70 16 44 

”De missie van LG is om klanten te ondersteunen op het hoogst  
mogelijke niveau. Een omgeving creëren om zaken te doen.”

Zuid-Koreaans 
bedrijf

B2C
o.a. bekend van  

OLED tv’s

Air Solution

• Multi V 5
• Multi V Water IV
• Warmtepomp
• Residentiële Airconditioning
• Simulation tools

Information Display

• Flexible of Transparent
  OLED Signage
• Interactive digital boards
• LED Screens
• UHD Signage

Solar

• Solar
• Energy storage system

B2B/business
solutions

in drie divisies



Historie LG Electronics

Goldstar eerste bedrijf
van wat later LG Electronics 
zal worden

Introduceert ‘s werelds
eerste koelkast met
Inverter Linear Compressor

Introduceert ‘s werelds
eerste 4K OLED-tv

Introduceert ‘s werelds
eerste oprolbare OLEDtv

Produceert de eerste tv
van Korea

Lanceert Vehicle
Components Company

Rebrands als LG
Electronics

Lanceert premium LG
SIGNATURE-merk

Vestigt eerste overzeese
productiebasis in de VS

1958 1966 1995 2001 2013 20162014 20191982



Vestigingen LG Benelux

Nederland
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen

België
Prins Boudewijnlaan 41
2650 Edegem

In de LG Academy in Amstelveen kunt u terecht voor trainingen over o.a. LG Multi V

LG’s Quality
Assurance

Team

Edegem 

Amstelveen 



WWW.CENTERCON.NL WWW.LGKLIMAAT.NL


