
PERSOONLIJK ADVIES

Bent u op zoek naar de beste beamers, 
beamerlampen en bijbehorende accessoires voor 
een optimale audiovisuele beleving tijdens (online) 
presentaties? Dan bent u bij ons aan het juiste 
adres. Weet u nog niet precies wat het beste past 
bij uw situatie? Geen probleem! We denken graag 
met u mee. Neem contact op met een van onze 
experts en we helpen u direct op weg naar de 
ideale systemen voor het gewenste gebruik. 

WAT BIEDEN WIJ?

Op Beamerexpert.nl vindt u een uitgebreid 
assortiment aan onder andere beamers en 
projectieschermen, monitoren, webcams, 
videoconferentiesystemen en interactieve 
whiteboards. Of u nu op zoek bent naar de beste 
setup om presentaties en vergaderingen op locatie 
te optimaliseren of de online thuiswerkervaring 
van uw werknemers te verbeteren. Wij hebben het 
voor u in huis!

Alles voor
de beste
presentaties!

WIJ ZIJN BEAMEREXPERT.NL

Als audiovisuele adviseurs met ruim 18 jaar 
ervaring helpen wij u aan de beste systemen 
die u maar kunt wensen voor zakelijk gebruik. 
Wij denken graag met u mee over de meest 
optimale systemen voor uw situatie, maken een 
duidelijke offerte en bieden uitgebreide service 
bij eventuele vragen of behoefte aan training van 
gebruikers.

Vragen? Neem contact met ons op!

Kom langs in onze    

           nieuwe showroom!
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✔ Deskundig advies
       Meer dan 18 jaar ervaring op audiovisueel gebied 

✔ Duidelijke offertes
       U weet op voorhand precies wat u van ons kunt   
 verwachten

✔ Mogelijkheid tot betalen in termijnen
       of op rekening
       Direct online geregeld

✔ Persoonlijke service
        Beschikbaar voor vragen of training van gebruikers

✔ Snelle levering
       Levering binnen 1-2 dagen

✔ Laagste prijsgarantie
       Altijd de scherpste prijzen

✔ Betrouwbaarheid
       Onze klanten geven ons gemiddeld een 9.4!

✔ Ervaring met diverse grote bedrijven                
 Wij leveren aan organisaties als KLM, Heineken,   
 Rabobank, Philips en Bol.com


