PERSBERICHT
Krachtenbundeling Heiper ICT en CompTech World
Huizen
Huizer computerwinkel sluit deuren, service blijft onverlet bestaan
Huizen, 23 november 2016. Op 31 december 2016 sluit CompTech World aan de Lindenlaan haar
deuren. De diensten en medewerkers worden overgenomen door Heiper ICT. De winkel sluit, maar
beide organisaties bundelen hun krachten zodat zelfstandigen en bedrijven terecht kunnen voor
hun behoefte in een totale ICT oplossing bij Heiper ICT aan de Ambachtsweg. Sinds vrijdag 18
november is de pui van het pand aan de Lindenlaan beletterd met het logo van Heiper ICT om
klanten en voorbijgangers te informeren.
“CompTech World richt zich al jaren op de klein-zakelijke markt. Daarbij ligt hun focus duidelijk op
het installeren en repareren van computersystemen,” vertelt Pieter van Woerden, directeur Heiper
ICT. “Door de overname van CompTech World versterken we onze kennis en positie op het gebied
van computerreparatie en -installatie. De winkel zal sluiten, maar voor installaties en reparaties aan
systemen blijven we bereikbaar. Werkplekken zijn een zeer belangrijk onderdeel in het geheel,
daarom is dit een hele logische stap. De zakelijke klanten van CompTech World krijgen nu één
aanspreekpunt voor onderhoud, internet en service; we gaan ons bij hen persoonlijk voorstellen.”
Service tot aan de deur
Klanten van CompTech World krijgen in toenemende mate behoefte aan de structuur en oplossingen
van Heiper. Heiper biedt de zakelijke klant ICT oplossingen en specialisten die een totaaloplossing
kunnen bieden. Medewerkers van CompTech World zijn een welkome aanvulling op het team en
zullen per 1 januari fysiek gaan werken in hun nieuwe kantoor van Heiper ICT.
Gezonde groei
Pieter van Woerden en Jim Barmentloo verhuisden met hun bedrijf Heiper ICT een jaar geleden van
Eemnes naar Huizen. De veranderingen op het vlak van de informatietechnologie zetten zich
onverminderd voort. “Met deze bundeling van krachten werken we verder aan het voornemen van
vorig jaar door zelf voorop te lopen en alles optimaal te laten functioneren bij de klant. Ook hier
heeft de klant baat bij de nieuwste ontwikkelingen.”
Over Heiper ICT
Heiper ICT adviseert, installeert en onderhoudt ICT infrastructuren. Heiper ICT levert
maatoplossingen voor informatie- en communicatiebehoefte van ondernemers in het MKB en
zelfstandigen (zzp’ers). Heiper ICT is in 2005 opgericht door Jim Barmentloo en Pieter van
Woerden.
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