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BATTERY SUPPLIES STELT ZIJN DEUREN OPEN TIJDENS DE VOKA OPEN BEDRIJVENDAG
Batterijspecialist Battery Supplies, met hoofdkantoor te Deerlijk, mag dit jaar twintig kaarsjes
uitblazen. DE VOKA Open Bedrijvendag op 6 oktober 2019 is voor de verdeler van batterijen, laders
en accessoires dan ook het uitgelezen moment om het grote publiek te laten kennismaken met hun
magische wereld van batterijen.

20 jaar Battery Supplies
Sinds 1999 is Battery Supplies dé one-stop-shop voor alle mogelijke batterijbehoeften. Het gamma
omvat, naast het aanbod voor de industrie, startbatterijen voor de auto of mobilhome, batterijen voor
elektrisch handgereedschap, e-bikes, alarmsystemen, golfwagens, rolstoelen, enzovoort. Het magazijn
van 10.000 m² is tot de nok gevuld met allerlei producten om snel te kunnen leveren. Ook voor alle
laders en accessoires kan je bij de specialisten van Battery Supplies terecht.
De gedrevenheid en de passie van de medewerkers van Battery Supplies, legden het bedrijf geen
windeieren. De afgelopen 20 jaar groeide het uit tot een 90-koppig team dat samen zorgt voor een
omzet van 39 miljoen euro. Het bloeiende bedrijf levert niet enkel batterijen in Europa, maar in alle
uithoeken van de wereld. In juli 2018 nam Battery Supplies het bedrijf Adret te Lyon over, om de Franse
klanten een nog betere service te kunnen bieden. Adret is actief in de verkoop, montage en reparatie
van batterijen en heeft een magazijn van ruim 1500 m².
Battery Street
Het winkelconcept van Battery Supplies, Battery Street, is eveneens in volle groei. Het richt zich op de
particulier, kmo en professional. Met 7 volledige winkels in België en Nederland en al veertien shopin-shop-concepten, is er steeds een Battery Street in de buurt. Klanten kunnen er terecht voor de
aankoop van batterijen, laders en accessoires, voor professioneel advies én voor het onderhoud en
herstel van de batterijen.
Service na verkoop
Het werk van Battery Supplies stopt dus niet met de verkoop van een batterij. Onderhoud en herstel
behoren eveneens tot de mogelijkheden. Om hun klanten de beste service na verkoop te kunnen
bieden, zijn er ook techniekers op de baan. Die zorgen ter plaatse bij de klant voor het nodige
onderhoud of de nodige herstellingen.

Thuisbatterijen voor zonne-energie
Battery Supplies stelt vast dat de thuisbatterijen voor zonne-energie in volle opmars zijn. Ze verdienen
dan ook bijzondere aandacht. Dankzij zo’n lithium-ion-thuisbatterij kan men de energie van
zonnepanelen of windmolens stockeren en later gebruiken indien nodig. Op die manier wordt er
minder energie naar het net gestuurd en spaart men geld uit. De opslag is vooral interessant voor
huizen met veel zonnepanelen en voor wie een klein verbruik heeft. Daarnaast zorgen deze batterijen
voor energie als de wijk of straat getroffen wordt door een elektriciteitspanne of afschakelplan. De
batterijen worden gesubsidieerd en kunnen alleen worden geplaatst door een erkende installateur.
Klanten kunnen bij Battery Supplies terecht voor deskundig advies over de werking, de plaatsing en de
voordelen van deze batterijen.
Duurzaamheid staat voorop
Battery Supplies draagt graag zijn steentje bij aan het milieu. Dankzij de herstelservice ‘Battery Fix’ kan
de interne batterij van draadloze apparaten hersteld worden, of vervangen worden indien ze niet meer
bruikbaar zijn. Een stuk goedkoper dan steeds opnieuw nieuwe toestellen te kopen, maar ook veel
beter voor het milieu.
Battery Supplies gaat ook ecologische innovatie niet uit de weg. In samenwerking met enkele
universiteitsstudenten werd een project uitgewerkt waarbij lithium-batterijbanken ingezet worden
voor het opslaan van groene energie van zonnepanelen en windmolens.
Tot slot kan je bij Battery Supplies ook terecht voor de recyclage van oude batterijen.
Vier mee met Battery Supplies!
Battery Supplies is trots op wat ze in 20 jaar hebben bereikt. De VOKA Open Bedrijvendag is dan ook
hét moment voor de medewerkers om hun passie te delen met het grote publiek. Wie zich wil laten
onderdompelen in de wereld van de batterij, is van harte welkom op zondag 6 oktober van 10 tot 17
uur in de vestiging te Deerlijk, Nijverheidslaan 50/56.
Voor meer informatie:
Battery Supplies
Silke Crombez
Nijverheidslaan +50/56, 8540 Deerlijk, België
Telefoon: +32 (0) 56 61 79 77 of +32 (0) 56 61 79 55
Email: info@batterysupplies.be
Web: www.batterysupplies.be

Battery Supplies levert alles dat van ver of van dichtbij met batterijen te maken heeft. In het gamma
zitten onder meer start-batterijen voor auto’s, vrachtwagens, batterijen voor industriele
reinigingsmachines schaarliften, hoogwerkers, golfwagens, heftrucks, UPS,… Daar komen ook nog
alle accessoires bij zoals onder andere batterijladers, vulsystemen en onderhoudssystemen alsook het
onderhoud en de herstelling van batterijen & laders.
Battery Supplies is ontstaan in 1999 en telt meer dan 90 personeelsleden. Het bedrijf heeft een omzet
van meer dan 39 miljoen euro. Battery Supllies is actief in België en Frankrijk en exporteert wereldwijd
via een distributienetwerk.

