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TICNED aangename keuze voor installateurs 

ICNED-installateurs zijn 

middelgrote zelfstandig 

opererende bedrijven en maken 

hun eigen keuzes. Er verandert dan 

ook niets aan het inkoopproces. 

Op centraal niveau worden 

aanvullende afspraken gemaakt 

op basis van het schaalvoordeel, 

waardoor TICNED de hoogste 

bonussen en beste condities 

geeft. Daarnaast versterken de 

installateurs elkaar door krachten 

te bundelen en kennis te delen. 

DUIDELIJKE EN TRANSPARANTE 

INKOOPORGANISATIE 

Omdát de installateurs eigenaar 

zijn van TICNED, vloeien 

alle inkomsten terug naar 

de installateurs. Er is geen 

onduidelijkheid over geldstromen, 

bonussen en gesprekken met 

leveranciers: alles wordt één op 

één gecommuniceerd naar de 

aangesloten installatiebedrijven. 

Recent heeft Installatie.nl alle 

inkooporganisaties onder de loep 

genomen en TICNED als meest 

duidelijke en meest transparante 

inkooporganisatie betiteld. 

TOONAANGEVEND COLLECTIEF

Met 36 aangesloten 

installatiebedrijven is TICNED 

een toonaangevend collectief, 

met de gezonde ambitie om 

door te groeien. De waardering 

van leveranciers en installateurs 

over de transparantie en 

doeltreffendheid, maakt TICNED 

uniek en een vooruitstrevende 

partner in de installatietechniek. 

Jaarlijks worden alle TICNED-

installateurs en leveranciers samen 

met hun partner uitgenodigd om 

in een ongedwongen sfeer het jaar 

feestelijk af te sluiten. Een event 

waarin het fundament van de 

samenwerking nog verder wordt 

verstevigd.

AANGENAAM COLLECTIEF, MET DE 

AMBITIE OM DOOR TE GROEIEN 

De groep TICNED-installateurs 

zoeken installatiebedrijven 

die ook deel willen uitmaken 

van dit transparante collectief. 

TICNED is dé aangename 

keuze op het gebied van 

installateurscollectieven!  

Ga voor meer informatie naar  

www.ticned.nl of scan de QR-

code. 

Installateurscollectief 
doorslaand succes 

Het initiatief 
TICNED, dat een groep 

installateurs twee jaar geleden 
samen met Norbert Leerkes als 
directeur heeft opgericht, is een 

doorslaand succes. Met transparantie 
als kernwaarde en de installateurs als 
eigenaar van het bedrijf, is TICNED 
het snelstgroeiende en de meest 
winstgevende speler in de markt 

van inkoopcombina-
ties.   

Net voor de Corona-crisis werd het succes uitbundig met installateurs en leveranciers gevierd.


