BARENDRECHT, NEDERLAND, 7 JUNI 2017

ABB en Nu-Swift gaan samenwerking aan
voor onderhoud van noodverlichting
Beide partijen tekenen een Service Partner Overeenkomst voor het
onderhouden van centrale en decentrale noodverlichtingsinstallaties van
VanLien.
Nu-Swift zal met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2017 het onderhoud van decentrale en fasegewijs ook centrale
noodverlichting (systemen) van het merk VanLien Noodverlichting gaan uitvoeren. Met name tijdens de overdracht van
de centrale systemen zal er een nauwe samenwerking zijn tussen VanLien en Nu-Swift om de overgang probleemloos te
laten verlopen. Nu-Swift zal de dienstverlening voor eigen rekening, in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid aan
derde partijen in de markt verkopen en uitvoeren. ABB zal de overeenkomsten met zijn bestaande klanten voor het
uitvoeren van deze diensten beëindigen en de betreffende klanten adviseren deze onderhoudsdiensten in de toekomst
bij Nu-Swift af te nemen. Hierbij krijgt Nu-Swift alle ondersteuning van ABB met betrekking tot VanLien
Noodverlichting.
Met de ondertekening van deze overeenkomst richten beide partijen zich op hun kernactiviteiten. ABB focust zich met
VanLien op de ontwikkeling, productie en inbedrijfstelling van noodverlichtingsinstallaties; Nu-Swift met zijn servicemodel op het ontzorgen van klanten waarbij het onderhouden van (noodverlichtings)installaties een sleutelrol speelt.
De overeenkomst is van toepassing op armaturen inclusief accessoires en onderdelen, componenten Centraal Inspectie
Systemen en 24- en 230-Volt-kasten inclusief onderdelen van ABB VanLien.
“Wij zien het partnership met ABB VanLien als een sterke toevoeging aan onze expertise op het gebied van levering,
onderhoud en reparatie van centrale en decentrale noodverlichting. Ons onderscheidend vermogen, door uitsluitend
met goed opgeleide elektrotechnische noodverlichtingsspecialisten te werken, sluit goed aan op de kwaliteit van de
VanLien-producten en diensten. We vullen elkaar dus prima aan en kijken uit naar de samenwerking met deze
markleider”, zegt Timo Elbers, managing director van Nu-Swift.
Jaap van den Bent, Local Sales & Marketing Manager Electrification Products van ABB Benelux vult aan: “De ontwikkeling
van service-maintenance door met servicecontracten zorg uit handen te nemen zien wij ook. ABB speelt hier op in door
samenwerking aan te gaan met sterke partners voor de service van nu, maar ook om in gesprek te blijven voor de
service van morgen. Dit partnership is hier een mooi voorbeeld van”.

Jaap van den Bent (ABB) en Timo Elbers (Nu-Swift) na de ondertekening van de overeenkomst.
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Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. is al 45 jaar actief op de Nederlandse markt en biedt een breed totaalpakket aan
producten en diensten op het gebied van brandveiligheid, noodverlichting en BHV/EHBO/AED. Met 80 medewerkers,
het hoofdkantoor in Arnhem, 50 servicepunten in het land en ruim 30.000 klanten is Nu-Swift één van de
toonaangevende spelers in Nederland. Nu-Swift is met name specialist voor het midden- en kleinbedrijf, de retailmarkt,
de zorgsector, (semi-) overheidsinstellingen, industriële complexen, facilitair- en VvE beheer, woningbouwcorporaties
en de vastgoedbranche. Duurzame veiligheid, ontzorgen en goede advisering staan hierbij voorop. www.nu-swift.nl
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is een vooruitstrevende technologieleider op het gebied van elektronische producten,
robotica en beweging, industriële automatisering en elektriciteitsnetten, en bedient nutsbedrijven, transport en
infrastructuur wereldwijd. Voortbouwend op meer dan 125 jaar geschiedenis op het gebied van innovatie bouwt ABB nu
aan de toekomst van de industriële digitalisering en is het een stuwende kracht achter de energetische en vierde
industriële revolutie. ABB opereert in meer dan 100 landen en heeft meer dan 132.000 werknemers. www.abb.com
en www.abb.nl/lowvoltage VanLien is onderdeel van de ABB-groep. www.vanlien.nl en www.vanlien.be

Neem voor meer informatie contact op met:
ABB EP Installation Products
Michael Lutje Wooldrik
Telefoon: +31 6 20426713
E-mail: michael.lutje-wooldrik@nl.abb.com
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