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Beerepoot Automatisering
gaat terug naar de toekomst

Pieter Plas (Technisch directeur ) en Alex Middelburg (Algemeen directeur) Foto: De Beer Grafimedia

De oorsprong van onze organisatie zoals deze nu is ligt aan het einde van de vorige eeuw, het jaar 1999
waarbij in Hoorn de basis is gelegd voor het ontstaan van de ICT dienstverlener welke we anno 2014 zijn.
Ooit begonnen als afdeling gericht op de toen groeiende PC markt, voor met name particulieren in WestFriesland. Gedurende de jaren ontpopt tot een specialistische ICT dienstverlener voor het MKB. Dit succes
hebben wij te danken aan onze trouwe relaties en natuurlijk onze medewerkers welke zich dag in dag uit
inzetten voor het bieden van een optimale dienstverlening.
Het huidige hoofdkantoor in Zwaagdijk-Oost is in het
voorjaar van 2001 in gebruik genomen. Door de jaren
heen zijn er vestigingen geopend in Alkmaar en Broek
op Langedijk. Inmiddels is Beerepoot Automatisering
uitgegroeid tot marktleider voor kwalitatief hoogwaardige
ICT oplossingen in West-Friesland en NoordKennemerland. Onze ambitie is deze groei de komende
jaren voort te zetten en onze positie als marktleider te
verstevigen.
Uitbreiding dienstverlening
Door de jaren heen is het dienstenportfolio aanzienlijk
uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. Dit is nodig
omdat klanten vragen om slimmere oplossingen en de
techniek niet stil staat. Om deze uitbreiding te realiseren is
kort geleden besloten de locatie in Alkmaar te verhuizen
naar een meer aansprekende locatie naast het AZ
stadion. Daarnaast is een regiokantoor geopend in Broek
op Langedijk om onze relaties in die regio nog beter
te kunnen ondersteunen. De IT branche staat niet stil,
daarom blijven wij hard werken aan nieuwe oplossingen
voor onze relaties en uitbreiding van de dienstverlening.
Innovatie en realisatie staat bij Beerepoot Automatisering
standaard hoog in het vaandel.
Nieuw hoofdkantoor
De volgende stap in de ontwikkeling is de verhuizing van
het hart van onze onderneming. Het huidige hoofdkantoor
in Zwaagdijk-Oost wordt verruild voor een nieuw kantoor
in de plaats van onze oorsprong, Hoorn. Hier wordt
momenteel hard gewerkt aan de verbouwing en inrichten
van ons nieuwe hoofdkantoor. We gaan letterlijk terug
naar de toekomst!
Verhuizing
Het afgelopen 1,5 jaar is achter de schermen hard gewerkt
aan het vinden van nieuwe huisvesting, uitgangspunt is
altijd geweest te kiezen voor een meer centrale locatie

in West-Friesland. Ik ben er trots op u vandaag officieel
mede te kunnen delen dat ons nieuwe hoofdkantoor
gevestigd zal worden aan de Dr. C.J.K. van Aalstweg 5 in
Hoorn. Een centraal gelegen locatie met een uitstekende
bereikbaarheid.
De verwachting is dat wij medio november/december
a.s. onze intrede doen in het nieuwe hoofdkantoor. Een
exacte datum is op dit moment nog niet bekend. Uiteraard
zorgen wij ervoor dat onze dienstverlening, service en
bereikbaarheid op een zelfde niveau wordt aangeboden
zoals u van ons gewend bent.
Feestelijke opening
Uiteraard continueren wij graag onze prettige zakelijke
relatie met u. Wij nodigen u dan ook graag uit om
vanaf januari 2015 een kijkje te nemen in ons nieuwe
hoofdkantoor. U ontvangt binnenkort een uitnodiging
voor een feestelijke opening, waarbij wij tevens ons 15
jarig bestaan vieren en een toast met u uitbrengen op het
nieuwe jaar.
Meer informatie
Voor nu vertrouw ik er op u volledig te hebben
geïnformeerd. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben
dan hoor ik dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Alex Middelburg
Algemeen directeur

