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GENCOM

HISTORIE
Het Amerikaanse moederbedrijf Ingersoll Rand werd opgericht in 1871 en heeft wereldwijd vestigingen, servicecenters, repaircenters en distributiepunten. In het najaar van 2007
werden de bouwmachineactiviteiten (CT) van Ingersoll Rand Construction Technologies B.V.
overgenomen door het familiebedrijf Doosan, een Koreaanse multinational -sinds 1896- met
vooruitstrevende ambities en hart voor onze sector. Het importeurschap voor Ingersoll Rand
en dealerschap van Bobcat werd door Doosan Infracore Nederland gevoerd. Deze activiteiten zijn in de loop van 2009 overgenomen door Gencom en Inter-Techno. Gencom heeft zich
gevestigd in Zevenhuizen (ZH) en heeft alle verkoop, verhuur, lease en service activiteiten
voor generatoren, compressoren en lichtmasten van Ingersoll Rand overgenomen. InterTechno heeft alle Bobcat activiteiten overgenomen.

VISIE
In het voor ons brede en complete Ingersoll Rand productassortiment staan de wensen van
onze klanten centraal. Het team van Gencom voelt zich verantwoordelijk voor de producten
en diensten die wij leveren. Of het nu verkoop, verhuur, lease of service betreft; u kunt altijd
op vakkundige en betrouwbare diensten rekenen. Korte, directe lijnen en een persoonlijk, op
maat gesneden contact zijn daarbij de kenmerken. Wij kennen onze klant en denken graag
mee. Gencom denkt in oplossingen.

SERVICE
Service schrijven we met een hoofdletter en staat voor flexibiliteit, betrokkenheid en snelheid.
Of het nu gaat om reparatie of onderhoud: onze hoogopgeleide en ervaren servicemonteurs
verstaan hun vak zodat u onder alle omstandigheden op uw machines kunt rekenen. Is er
snel behoefte aan een tijdelijk vervangende machine, dan voldoen wij aan die wens. Kortom:
u kunt rekenen op een totaalproduct. Wij bieden service op maat; zeven dagen per week, 24
uur per dag. U kunt onze servicedienst bereiken op telefoonnummer: 088-0078130, voor
het maken van een afspraak.

WWW.GENCOM.NL
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GENCOM DUURZAAME OPLOSSINGEN

Gencom onderscheidt zich in het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van brandstofbesparingen en service support,
zoals afstand monitoring/bediening en auto start/stop systemen. Op deze manier nemen wij als bedrijf onze verantwoording
richting het milieu en de huidige behoeften van onze klanten. Ook in de toekomst zullen we scherp blijven op het gebied van nieuwe
ontwikkelingen op dit gebied. U als klant word steeds vaker gevraagd om ‘groen’ te denken en te doen. U kunt erop vertrouwen
dat u met onze kennis van machines en ontwikkeling aan deze vraag kunt voldoen.

ECO-modus voor compressoren
Nieuw is het ECO-modus systeem
voor compressoren. Dit systeem is
zowel op nieuwe als oude compressoren van 3 tot 30 m3 te bouwen.
Het ECO-modus systeem gaat in
werking wanneer de compressor
onbelast draait. Het systeem zorgt
ervoor dat de compressor automatische naar een ‘no load’ optie
gaat, dit betekent een effectieve
brandstofbesparing van ca. 4.5
liter per uur voor een 10 m3 compressor en tot ca. 10 liter voor een
30 m3 compressor.
Deze optie hebben we uitgetest en
het voordeel van deze optie t.o.v.
een auto start-stop systeem is
dat de gebruiker binnen enkele seconden weer de volledige druk en
volume heeft, zodat er nagenoeg
geen druk val optreedt.

Afstand monitoring Generatoren
Doosan generatoren geleverd met een digitaal paneel, kunnen worden
uitgerust met een afstand monitoring systeem. Dit systeem biedt zeer
veel voordelen voor u als gebruiker:
 Op afstand kunnen alle gegevens van de unit worden uitgelezen.
 Motorgegevens zoals drukken en temperaturen zijn real time
af te lezen.
 Generatorgegevens zijn tevens afleesbaar op het dashboard.
 Dit kan via computer of smartphone.
 Storing en/of servicemeldingen kunnen per e-mail of sms
worden ontvangen.
 Gencom kan eventueel actie nemen bij storing of
onderhoudsplanning.
 Brandstofverbruik en afgenomen vermogen zijn beschikbaar.
 Unit kan op afstand gestart of gestopt worden.
 Generator controller kan bij diefstal worden geblokkeerd
zodat de generator onbruikbaar is.
 Er kan een historie van een maand worden uitgedraaid.
 Locatie waar unit in gebruik is wordt aangegeven door
gebruik van GPRS.
 Gencom monteurs kunnen online inloggen in de controller om
bij eventuele foutcodes bepaalde settingen te wijzigen of te
resetten. Denk hierbij aan eventuele opstartpiek of gloeitijd.

Juiste generator voor de job
Als klant kunt u zien of de juiste generator voor de job geselecteerd
is. Denk hierbij aan over of onder
belasting van de unit. In beide gevallen kan dit leiden tot technische
problemen en schade.
Tevens is het voor de gebruiker die
met CO2-Prestatieladder en MVI
te maken heeft een tool welke een
juiste rapportage kan geven betreffende brandstof gebruik t.o.v.
afgenomen vermogen. Dit laatste
is echter alleen beschikbaar bij
elektronisch geregelde motoren.

WWW.GENCOM.NL
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GENERATOREN - AGGREGATEN
afmeting
lxbxh

gewicht
tank vol

dagprijs €

weekprijs €

10 kVA
8 kW
14.4 Amp.
			

1570 x 850
x 1120 mm

694 kg

70

140

20 kVA
16 kW
28.8 Amp.
			

1860 x 890
x 1380 mm

999 kg

80

170

30 kVA
24 kW
43.2 Amp.
				

2170 x 1000
x 1490 mm

1329 kg

90

200

40 kVA
32 kW
57.6 Amp.
			

2470 x 1000
x 1750 mm

1649 kg

95

230

60 kVA
48 kW
86.4 Amp.
			

2470 x 1000
x 1750 mm

1949 kg

110

260

80 kVA
64 kW
115.2 Amp.
			

2720 x 1220
x 1760 mm

2377 kg

140

310

100 kVA
80 kW
144 Amp.
			

2720 x 1220
x 1760 mm

2614 kg

155

340

150 kVA
144 kW
230.4 Amp.
			

3570 x 1270
x 2020 mm

3567 kg

215

510

200 kVA
160 kW
288 Amp.
			

3570 x 1270
x 2020 mm

3674 kg

265

600

250 kVA
200 kW
360 Amp.
			

4050 x 1430
x 2390 mm

4783 kg

350

800

400 kVA
320 kW
576 Amp.
			

5040 x 1630
x 2550 mm

7619 kg

575

1100

500 kVA
400 kW
720 Amp.
			

5040 x 1630
7746 kg
675
1400
x 2550 mm				

type
		
		

vermogen
cos-phi
0.8

Hybride Power Pack 20 kVA

ampere
cos-phi
0.8

Duurzame hybride generatorset in container
Generator 20 kVA icm accupack 15 kVA incl 700 liter brandstoftank incl. socket box
2x 230V CEE, 1x 16A/5P, 1x 32A/5P
compleet in 8 ft container 3.00 x 2.50 mtr totaal gewicht 4500 kg.

550

Andere vermogens en configuraties op aanvraag.
ATS Unit

Unit schakelt automatisch tussen net en noodstroom.
Voorziening max 110 A.
Andere types op aanvraag.

Huurprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week á 8 draaiuren per dag.
Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.
 Op aanvraag leverbaar met timer t.b.v. opstarten en uitschakelen op ingestelde tijd.
 Afwijkende frequenties en spanningen op aanvraag.
 Generatoren zijn v.v. 3-weg brandstofkraan t.b.v. externe brandstoftank.
 Op aanvraag leverbaar met roetfilter en/of vonkenvanger.
 Op aanvraag ook met DEIF-synchro en/of powerlock leverbaar.
 Diverse aansluitconfiguraties mogelijk, grotere generatoren zijn v.v. klemstrook.
 Op aanvraag met aanhanger onderstel (tot 100 kVA).
 Afstand monitoring mogelijk.

BIJ LANGERE HUURPERIODEN SCHERPE HUURTARIEVEN OP AANVRAAG!
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GENERATOREN TOEBEHOREN
VERLENGKABELS
type		

omschrijving						 dagprijs €

weekprijs €

32 Amp.

32 Amp. 5 x 4 mm², lengte 20 mtr				

8,50

17,50

63 Amp.

63 Amp. 5 x 10 mm², lengte 20 mtr				

16

27,50

125 Amp.

125 Amp. 5 x 35 mm², lengte 10 mtr				

25

50

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

VERDEELKASTEN
type		

omschrijving					

32 Amp. +
doorlus

3x 32A/5P, 6x 230V CEE				

15 kg

17,50

35

63 Amp. +
doorlus

3x 32A/5P, 6x 230V CEE				

25 kg

23,50

45

125 Amp.
klemstrook

2x 125A/5P, 2x 63A/5P, 6x 230V CEE			

40 kg

42,50

85

315 Amp. 		1x 125A/5p, 2x 63A/5P, 2x 32A/5p, 6x 230V CEE		
klemstrook

40 kg

62,50

125

472 Amp. 		2x 125A/5p, 2x 63A/5P, 2x 32A/5p, 6x 230V CEE		
klemstrook

60 kg

70

140

Configuraties kunnen afwijken

BRANDSTOFTANKS
type		

omschrijving					

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

IBC-1000

IBC/kiwa brandstoftank 1000 liter			

1500 kg

70

70

IBC-2000

IBC/kiwa brandstoftank 2000 liter			

2800 kg

90

90

IBC-3000

IBC/kiwa brandstoftank 3000 liter			

4000 kg

135

135

		

Brandstofslangen set 8 mtr.					

12,50

20

Brandstoftanks met grotere inhoud of inclusief AdBlue op aanvraag

VOOR MEER INFORMATIE BEL 088 - 0078100
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COMPRESSOREN
type
omschrijving
			
		

afmeting
gewicht
l x b x h		

dagprijs €

weekprijs €

2,5m³
		
		

compressor 2,6 m³
min werkdruk 7 bar
2x ¾” klauwkoppeling

2920 x 1390
x 1240 mm

630 kg

55

160

3,0m³
		
		

compressor 3,1 m³
min werkdruk 7 bar
2x ¾” klauwkoppeling

2920 x 1390
x 1240 mm

650 kg

65

190

4,0m³
		
		

compressor 4,1 m³
min werkdruk 7 bar
2x ¾” klauwkoppeling

2970 x 1390
x 1330 mm

735 kg

75

235

5,0m³
		
		

compressor 5,1 m³
min werkdruk 7 bar
3x ¾” klauwkoppeling

3320 x 1520
x 1470 mm

955 kg

85

260

7m³
		
		
		

compressor 7,1 m³
min werkdruk 7 bar
aansluitingen 3x ¾”
+ 1x 1¼”

3480 x 1700
x 1430 mm

1385 kg

105

330

8,5 m³
		
		
		

compressor 8,5 m³
min werkdruk 14 bar
aansluitingen 1 x 11/4”
+3 x 3/4”

4120 x 1985
x 1693 mm

2100 kg

225

660

10 m3
		
		
		

compressor 10,5 m³
min werkdruk 10,3 bar
aansluitingen 3x ¾”
+ 1x 1¼”

4030 x 1990
x 1880 mm

2151 kg

195

550

12,5m³
		
		
		

compressor 12,5 m³
min werkdruk 8,6 bar
aansluitingen 3x ¾”
+ 1x 1¼”

4030 x 1990
x 1880 mm

2151 kg

235

650

20,5 m³
		
		
		

compressor 20,5 m³
min werkdruk 7 bar
aansluitingen 1x2”
+ 1 x 1¼”+ 2x ¾”.

3350 x 1590
x 1700 mm

3500 kg

185

525

21,5m³
		
		
		

compressor 21,5 m³
min werkdruk 21 bar
aansluitingen 3x 1¼”
+ 1x 2”

4740 x 2000
x 2290 mm

5125 kg

425

1300

4740 x 2000
x 2290 mm

5125 kg

335

995

		
		

compressor 27,0 m³
min werkdruk 8,6 bar
aanlsuitingen 3x 1¼”
+ 1x 2”

30m³
		
		
		

compressor 30,0 m³
min werkdruk 8,6 bar
aansluitingen 3x 1¼”
+ 1x 2”

4740 x 2000
x 2290 mm

5125 kg

360

1050

27m³

Huurprijzen zijn gebaseerd op 5 werkdagen per week á 8 draaiuren per dag.
Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.
 Alle compressoren zijn standaard v.v. nakoeler en waterafscheider.
 Vanaf 10 m³ standaard v.v. 3-weg brandstofkraan tbv externe brandstoftank.
 Diverse perslucht aansluitingen mogelijk.
 Op aanvraag leverbaar met roetfilter en/of vonkenvanger.
 Automatisch start/stop systeem op aanvraag.
 Compressoren zijn in verschillende werkdrukken en uitvoeringen leverbaar.
Ruime verhuurvloot welke voldoet aan de laatst gestelde emissie-eisen.
BIJ LANGERE HUURPERIODEN SCHERPE HUURTARIEVEN OP AANVRAAG!
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COMPRESSOREN - TOEBEHOREN
LUCHTSLANGEN
omschrijving			

afm (l x b x h)		

dagprijs €

weekprijs €

¾” klauw			

lengte 5 mtr			

5

10

¾” klauw			

lengte 20 mtr			

7,50

20

1¼” Camlock			

lengte 5 mtr			

5

10

1¼” Camlock			

lengte 20 mtr			

10

25

2” Camlock			

lengte 5 mtr			

7,50

15

2” Camlock			

lengte 20 mtr			

15

35

2,50

2,50

Slangbreukbeveiliging div.					
KOELDROGERS

capaciteit			voeding		 weekprijs €
12 m3				

400 volt 16 amp.		

165

30 m3				

400 volt 32 amp.		

op aanvraag

56 m3				

400 volt 32 amp.		

op aanvraag

ABSORPTIEDROGERS
omschrijving			

afm (l x b x h)		

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

Absorbtiedroger 16 m³/min		

1200 x 750 x 2000 mm		

525 kg

210

550

Absorbtiedroger 30 m³/min		

1350 x 750 x 2000 mm		

920 kg

275

695

Absorbtiedroger 56 m³/min		

2050 x 1000 x 2500 mm		

1700 kg

350

895

Tarieven gelden bij max. 8 uur/dag of 40 uur/week

 Absorptiedrogers worden gebruikt op plaatsen waar absoluut geen vocht mag komen.
 De droger verwijdert waterdamp voordat de gecomprimeerde lucht in de tank wordt verzameld.
Hierdoor wordt een absoluut dauwpunt verzekerd van –30°C.
 Bacteriën worden inactief bij een dauwpunt lager dan –23°C en corrosie bij –30°C.

PNEUMATISCHE NAKOELERS
capaciteit			

afm (l x b x h)			

dagprijs €

weekprijs €

10 m3 				

900x400x1600 mm			

50

150

15 m3				

1300x600x1600 mm			

45

115

25 m3				

1800x700x1600 mm

165

165

REDUCEERVENTIELEN
capaciteit
8,5 tot 30 m3

DAUWPUNTMETER
dagprijs €

weekprijs €

45

60

bereik in graden celsius
-60 tot + 20

VOOR MEER INFORMATIE BEL 088 - 0078100

dagprijs €

weekprijs €

50

175
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COMPRESSOREN - TOEBEHOREN
FILTERSTRATEN
omschrijving			

afm (l x b x h)		

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

Filterstraat 3 - 7 m³/min		

800 x 510 x 1300 mm		

75 kg

52,50

135

Filterstraat 8 - 11 m³/min		

950 x 660 x 1400 mm		

100 kg

65

160

Filterstraat 20 - 30 m³/min		

1100 x 810 x 1750 mm		

150 kg

80

185

Tarieven gelden bij max. 8 uur/dag of 40 uur/week

 Filterstraten worden gebruikt om technisch olievrije lucht te verkijgen.
 Door een aantal stappen wordt de olie uit de lucht gefilterd totdat er deeltjes met een grootte van max. 0,01 μm/ppm overblijven.

BRANDSTOFTANKS
omschrijving					

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

IBC/Kiwa brandstoftank 1000 liter				

1500 kg

70

70

IBC/Kiwa brandstoftank 935 liter + AdBlue 65 liter 		

1500 kg

80

80

IBC/Kiwa brandstoftank 2000 liter				

2800 kg

90

90

IBC/Kiwa brandstoftank 1800 liter + AdBlue 200 liter		

2800 kg

100

100

IBC/Kiwa brandstoftank 3000 liter				

4000 kg

Brandstofslangen set 8 mtr.					

135

135

12,50

20

Brandstoftanks met een grotere inhoud of AdBlue op aanvraag

LUCHT-BUFFERTANKS
omschrijving					

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

Luchtvarken 50 liter (¼” => 8x ¾” uitgang)			

20 kg

15

50

Luchtbuffertank 1500 liter in frame aansluiting 10 x 2” 		

300 kg

40

110

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

Breekhamer DCT5PS aansluiting ¾’’				

5 kg

17.5

45

Breekhamer DCT12PV aansluiting ¾’’				

12 kg

20

55

Breekhamer DCT25BS/BV aansluiting ¾’’			

25 kg

25

70

SLOOP/BREEKHAMERS
omschrijving					

Diverse andere apparatuur op aanvraag

excl. slijtage per beitel

BIJ LANGERE HUURPERIODEN SCHERPE HUURTARIEVEN OP AANVRAAG!
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LICHTMASTEN

LICHTMASTEN + BALLOON LIGHT
type
omschrijving
				
				
BL1200 HMI
1 x 230 volt 2000 Watt
			
MH 54000 Lumen
			
max masthoogte 6,2 mtr.

afmeting
lxbxh

gewicht

dagprijs €

weekprijs €

950 x 350
x 330 mm

11 kg

75

150

3800 x 1600
x 1500 mm

LT6
			
			
			
			

4x 1000 Watt
MH 360000 lumen
Bediening mast dmv
electrische lier
max masthoogte 9 mtr.

1050 kg

135

300

V9
			
			
			
			
			

4x 1000 Watt
3135 (2200)
1263 kg
MH 360000 lumen
x 1332
Bediening mast
x 2198 mm
hydr. tot max 9 mtr.
2x 230V stopcontact
(max. 1800 W) *			

150

355

Mobiele			
lichtmast
			

4x 300W LED.
Bediening mast hydr.
tot max 8.5 mtr.

2320 x 1380
x 2420 mm

932 kg

160

355

Cube lichtmast
			
			

4x 300W LED.
Bediening mast hydr. tot
max 8.5 mtr.

1200 x 1200
x 2560 mm

1180 kg

180

375

* d.m.v. klapbare dissel dwars op vrachtwagen te vervoeren
VOOR MEER INFORMATIE BEL 088 - 0078100
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HYCON EN GENCOM VOORWAARDEN
HYCON HYDRAULISCH GEREEDSCHAP
dagprijs €

weekprijs €

HPP13 Hydro Pack ( benzine )

45

135

HH15 Hydro Hamer 15kg		

17

60

HH20 Hydro Hamer 20kg		

17

60

Hcd 50-200 Hydro diamantboormachine

17

60

Hcs 18 Hydro doorslijpmachine

17

60

Hed Hydro grondboor		

17

60

HPP Hydro Palenrammer 29kg

type/omschrijving		

17

60

Slangen Pakket 6 meter		

4

12

Slangen Pakket 10 meter		

5

15

10

30

Hfd flow divider (externe aansluiting, graafmachine, tractor etc.)

Prijzen exclusief 21% btw, 8% verzekering, brandstof en slijtage van beitels, boren en zaagbladen
BOREN

ZAAGBLADEN

BEITELS

16-60 mm boor € 2.50 Per 0.1 mm
60-160 mm boor € 4.50 Per 0.1 mm

Per 0.1 mm € 12.50

Per gebruikte beitel € 4.50

VERKORTE HUURVOORWAARDEN

VERKORTE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Verkorte verhuurvoorwaarden
Alle tarieven zijn in euro’s, excl. BTW, verzekering, brandstoffen,
schoonmaakkosten en transport. Prijzen in onze verhuurprijslijst zijn
bedoeld als richtlijn waarbij type en drukfouten voorbehouden. Definitieve prijzen worden bepaald door aantallen, huurperiode, beschikbaarheid alsmede vestigingsafspraken.

Verkorte verzekeringsvoorwaarden
Op alle huurcontracten zijn onze verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Hiervoor wordt een premie van 8% berekend over de huursom van de verzekerde objecten.

Aanvraag van een debiteurnummer, voor het huren op rekening,
gebeurt middels een inschrijfformulier, uittreksel KVK van max.
6 maanden oud, een kopie legitimatie en na goedkeuring directie. In
alle andere gevallen zal er voor het huren van artikelen legitimatie en
borg gevraagd worden.

In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder van:
-

Minimale huurperiode bedraagt één dag.
Bij einde huur dienen de gehuurde artikelen uiterlijk de eerstvolgende
werkdag tussen 07.00 - 08.00 uur te worden geretourneerd, zo niet
treedt de volgende werkdag in werking.Indien gehuurde artikelen op
locatie staan dient de huurder minimaal 3 dagen van te voren aan de
verhuurder door te geven wanneer deze opgehaald moeten worden.

-

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud. Periodiek onderhoud (elke 500 uur)
is bij de prijs inbegrepen. De huurder is er echter verantwoordelijk
voor dat dit tijdig aangegeven word. Huurprijzen zijn gebaseerd op
5 werkdagen per week á 8 draaiuren per dag. Extra draaiuren worden belast á 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de huurprijs bij continu draaien.
Huurder verklaart door ondertekening van het huurcontract de
gehuurde materialen in goede staat te hebben ontvangen en deze
goederen na afloop van de huurperiode weer in goede staat te retourneren. Tevens verklaart de huurder op de hoogte te zijn van de
gebruiksvoorschriften. Wanneer er door nalatigheid van de huurder
schade aan het gehuurde materiaal wordt toegebracht, worden de
kosten hiervan op de huurder verhaald.

Bij brand- of diefstal schade bedraagt het eigen risico
10% van de nieuwwaarde met een minimum van
bovengenoemde eigen risico’s.

Huurder is verplicht schades en overige verzekeringsgevallen binnen
24 uur aan Gencom BV te melden. In geval van brand, diefstal of vandalisme dient de huurder Gencom BV direct op de hoogte te stellen,
alsmede binnen 24 uur aangifte te doen en een kopie van het procesverbaal aan Gencom BV te doen toekomen.
Uitsluitingen: schade veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid.
Deze algemene verzekeringsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij
Gencom BV of kunt u vinden op www.gencom.nl.

versie 01-2019

Bovenstaand zijn onze verkorte huurvoorwaarden.
Op alle verhuurcontracten zijn de algemene huurvoorwaarden van
toepassing welke zijn opgesteld door Gencom BV en gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel in Lelystad onder nummer 39065359.
Deze algemene huurvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Gencom BV of
kunt u vinden op: www.gencom.nl

Huurobject waarde onder € 1250.eigen risico € 250.Huurobject waarde tussen € 1250.- en € 2500.eigen risico € 500.Huurobject waarde tussen € 2500.- en € 5000.eigen risico € 1000.Huurobject waarde tussen € 5000.- en € 10.000.eigen risico € 1750.Huurobject waarde boven € 10.000.eigen risico € 3250.-

GENERATOREN

COMPRESSOREN

LICHTMASTEN

DRONTEN

APELDOORN

ZEVENHUIZEN

BEZOEKADRESSEN
Hoofdkantoor
Bredeweg 118m
2761 KB ZEVENHUIZEN (ZH)

Paramariboweg 46
7333 PB APELDOORN

POSTADRES
Paramariboweg 46
7333 PB APELDOORN

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag
7.30 – 17.00 uur

De Dommel 52
8253 PL DRONTEN

info@gencom.nl
www.gencom.nl

Tel: 088-0078100
Fax: 088-0078136

✆ 088 - 0078100
088 - 0078130

