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SNELLE SERVICE EN MAATWERK BIJ LTB-DE LIFT
—
ONDERHOUD, MODERNISATIE EN REPARATIE VAN ALLE LIFTEN

“GROOTSTE SPELER
De Lift bestaat sinds 2003 en
is gespecialiseerd in het onderhouden, herstellen en
moderniseren van liften van
alle merken, vooral op de
residentiële markt. “Onze
lifttechniekers beschikken
over een unieke kennis en
vakbekwaamheid”, zegt Bart
Cattersel. De liftenspecialist
combineert de knowhow van
een goed georganiseerde
KMO met persoonlijke service,
op maat van elke klant en
tegen correcte prijzen.
AMBITIE
Tegen 2020 wil De Lift de
grootste onafhankelijke speler
op de markt zijn en daar hebben ze Antwerpen voor nodig.
“De overnamegesprekken
duurden bijna drie jaar”, vertelt
Ludo Van Gansen die het
familiebedrijf LTB Dienst Na
Verkoop in 1992 startte. “We
vonden het belangrijk om een
partner te vinden die een
toekomst voor onze firma en
werknemers kan garanderen.
Met De Lift hebben we de
geschikte partner gevonden.”

Nu ook in Antwerpen,
de nummer 1 in liftservice
De Lift is op 10 jaar tijd
een begrip geworden
als liftenfirma in Oosten West-Vlaanderen.
Sinds vorige maand is
De Lift ook aanwezig in
Antwerpen. De liftenspecialist nam LTB
Dienst Na Verkoop een gerespecteerde
speler op de Antwerpse
liftenmarkt - over.

“In geen enkele Vlaamse stad
staan meer liften dan in Antwerpen. Vanuit strategisch standpunt
was het dus een must om ook hier
actief te zijn”, vertelt zaakvoerder
Arne Vandenberghe. Omdat het
bijna onmogelijk is om in een bepaalde regio van nul te starten en
onmiddellijk de juiste kwaliteit van
service te bieden, ging De Lift op
zoek naar een overnamepartner.
“Door de overname van LTB
Dienst Na Verkoop beschikken we
onmiddellijk over een mooi liftenpark in de regio en een voldoende
groot team van techniekers waar-

mee we 24/7 service kunnen verlenen”, zegt regioverantwoordelijke Bart Cattersel.
FRISSE WIND
De specialist in onderhoud, modernisatie en reparatie van liften
gaat in Antwerpen als LTB-De Lift
door het leven. Arne Vandenberghe: “LTB Dienst na Verkoop was
decennialang een gerespecteerde speler op de Antwerpse liftenmarkt. We wilden de naam behouden, maar ook laten zien dat
er een frisse wind door de firma
waait.” Ludo Van Gansen, voormalig zaakvoerder van LTB Dienst
Na Verkoop, blijft zijn klanten vanuit de functie van serviceverantwoordelijke van dienst zijn. “De
service naar klanten toe gaat verbeteren. LTB Dienst Na Verkoop
was te klein om het groeiende
klantenbestand bij te houden. Met
de overname werd er ook meteen
geïnvesteerd in een nieuw kantoor en magazijn in Aartselaar. We
zijn een nieuwe firma met 25 jaar
geschiedenis in Antwerpen”, stelt
Ludo Van Gansen.
PERSOONLIJKE SERVICE
Terwijl veel firma’s centraliseren
naar een hoofdkantoor, slaat de
liftenspecialist de omgekeerde
weg in. “We willen dicht bij onze

“Met de overname werd er ook meteen geïnvesteerd in een nieuw kantoor en magazijn in
Aartselaar”, aldus Ludo Van Gansen.

klanten zijn. Een kantoor in Antwerpen is dan ook een noodzaak.
Zo hebben klanten lokaal een vaste contactpersoon”, aldus Arne
Vandenberghe. Daarnaast maakt
het bedrijf zich sterk door de diversiteit aan servicetechniekers.
“We hebben een mooie mix van
jong enthousiasme en unieke
kennis. Veel techniekers deden
ervaring op bij diverse multinationals in de liftenwereld. Dat zorgt
ervoor dat we bijna alle lifttypes
kunnen onderhouden en klanten
snel en correct kunnen helpen, en
dat is wat telt”, besluit Bart Cattersel.

GROTE STOCK
Geen enkele andere Belgische liftenfirma beschikt over
zo een grote stock aan wisselstukken. “De meeste firma’s hebben geen stock
meer omdat ze dit als een
kost zien. Maar als je goede
en snelle service wil bieden,
moet je wisselstukken in huis
hebben.”

GEZOCHT: ERVAREN
MEDEWERKERS
De Lift is een bedrijf dat een sterke continue groei kent.
Om een vlotte service en kwaliteit te kunnen blijven aanbieden,
zijn we op zoek naar nieuw talent om ons team te versterken.

De Lift onderhoudt en moderniseert liften van alle merken.
Nu ook met bijkomend kantoor te ANTWERPEN
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Contacteer ons
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
03 321 27 23
Stuur een mailtje naar info@delift.be of
bel naar 03 321 27 23

www.delift.be
DB395423F7

