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“

Ons hart gaat sneller kloppen als we op cruciale momenten direct kunnen reageren 
en problemen en storingen snel kunnen verhelpen. Met een gevoel van eigenaar-
schap zorgen wij ervoor dat uw proces snel weer operationeel is. In prestatie- 
gerichte adviesgesprekken kijken we graag naar de lange termijn en bespreken  
we de mogelijkheden rondom preventief, correctief of inspectief onderhoud.
 
Ons service team is dagelijks actief om alle klanten te ondersteunen bij mogelijke 
vragen, storingen en problemen omtrent technische installaties. Dit team wordt 
aangevuld vanuit andere multidisciplinaire klantenteams. Uitgebreide kennis 
van klant, locatie, installatie, hard- of software besturing is hierdoor geborgd. 
Onze kennisgedreven technici zijn flexibele, sociale teamplayers. Ze zijn 
communicatief vaardig en voelen zich uitgedaagd om u zo snel mogelijk 
van dienst te zijn. Bij calamiteiten met veel impact trekken wij alles uit de 
kast om u zo snel mogelijk te ondersteunen, eventueel extra capaciteit of 
nachtwerk moet ervoor zorgen dat u uw bedrijfsvoering snel weer kunt 
voortzetten. Door vooruit te denken en proactief onderhoud in te plannen 
is correctief onderhoud als reactie op een storing verleden tijd.  
Soms is het onhandig als onze technici tijdens kantooruren langskomen, 
omdat dan de productie of uw bedrijf stilgelegd moet worden. Samen  
kijken wij dan naar een geschikt moment om de service of onderhouds- 
werkzaamheden uit te voeren.

KLANTEN DOOR-EN-DOOR KENNEN
We streven ernaar om zo veel mogelijk dezelfde technici als eerste aanspreekpunt aan u te 
koppelen. Zij bouwen daardoor waardevolle kennis van uw installatie en processen op. Onze 
mensen repareren, onderhouden, wijzigen en renoveren proces- en gebouw gebonden 
installaties. Om de beschikbaarheid van kennis met betrekking tot uw systemen te vergroten 
krijgen onze mensen regelmatig extra trainingen, gecombineerd met een locatiebezoek. 
Hierdoor krijgen onze allround servicetechnici de competenties om snel en doeltreffend 
storingen op te sporen en onderhoud uit te voeren.

SAMEN DENKEN, SAMEN DOEN 
Binnen Van Lente is Samen denken, Samen doen het motto. Het staat voorop in de 
samenwerking met onze klanten en relaties, maar we hanteren het ook in de 
samenwerking met elkaar. Er altijd samen vol voor gaan! We denken in oplossingen, 
vooral bij situaties die nieuw zijn. 
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STORINGSDIENST

ONDERSTEUNING TECHNISCHE DIENST

Van stilstand naar vooruitgang

Flexibele ervaren vakmensen

Een storing komt altijd ongelegen en moet vaak direct worden 
opgelost. Van Lente tracht de installatie zo snel mogelijk weer 
operationeel te krijgen. 

 Via een telefonische analyse kunnen wij u op afstand aanwijzingen 
geven om zelf de storing te verhelpen. Daar waar technisch mogelijk 
kan een deskundige Field Service Engineer het probleem verhelpen. 
Als de complexiteit te groot is om op afstand op te lossen, dan bieden 
wij on-site support.

Responstijden, beschikbaarheid (consignatiedienst) en service- 
windows worden afgesproken in een service contract. 

Is uw technische dienst onderbezet of heeft u een piek in 
werkzaamheden? Staan er grote onderhoudsprojecten  
gepland of heeft u tijdelijk extra kennis en capaciteit nodig? 
De inzet van onze servicetechnici biedt u een flexibele pool 
aan ervaren vakmensen.

Onze specialisten omarmen de verantwoordelijkheid voor de tech-
nische staat van het machinepark, proces of de gebouw gebonden 
installaties. Hun hart gaat sneller kloppen als productieprocessen  
of gebouw gebonden installaties stabiel en naar behoren blijven  
functioneren. Hoofd koel houden en de juiste prioriteiten stellen, 
dat is waar het om draait. Samen brengen we ideeën in de praktijk  
en denken we in oplossingen.

TELEFONISCH SUPPORT

ON-SITE / REMOTE SUPPORT

SERVICE CONTRACT

24/7 SERVICE

ONDERSTEUNING STORINGSDIENST 

REVISIE, OMBOUW EN MODIFICATIES

MACHINE VERHUIZING

ONDERSTEUNEN PROJECTEN



MONITORING & BEHEER

ONDERSTEUNING TECHNISCHE DIENST PROACTIEF IN ONDERHOUD

Van inzicht naar controle

Preventief, correctief of inspectief

Monitoring en beheren geeft inzicht om aanwezige netwerken 
optimaal te benutten. Continu meten en bewaken van de stroom, 
spanning, het vermogen en de belasting is de beste input voor 
een beheersbaar proces.

Het functioneren van componenten, machines en installaties zijn snel  
en eenvoudig in een totaalbeeld weer te geven middels netwerk / 
data analyse tools. De uitkomsten zetten we in voor rapportage en 
certificering. Klassieke fouten als ruis, spanningsdips, draadbreuken en 
configuratiedefecten zijn eenvoudig te detecteren. Analyse tools zoals 
de ProfiTrace en Power Analyser zijn onmisbaar voor (remote) beheer, 
onderhoud en storing zoeken.

Denk vooruit, als het gaat om technisch beheer en onderhoud. 
Voorspellend en preventief onderhoud helpt u om storingen te 
voorkomen, tijd en geld te besparen. Niet geheel onbelangrijk, 
dan is onderhoud planbaar.

Vaak is een stroring direct aanleiding tot correctief onderhoud. Dit is in 
basis reactief en herstellend. Dit kunt u voorkomen door samen met 
ons proactief na te denken over periodiek of preventief onderhoud. 
Een (meerjaren) onderhoudscontract is altijd maatwerk. We zoomen 
in op uw specifieke situatie, wensen en toekomstplannen. Inspectief 
onderhoud helpt u veilig en volgens de norm te werken. Met Scope 8, 
NEN 3140 en thermografische inspecties brengen we de risico’s in kaart 
en kunt u een veilige en bedrijfszekere werkomgeving creëren. 

ANALYSE TOOLS

RAPPORTAGE EN CERTIFICERING

STORING ZOEKEN

(REMOTE) BEHEER & ONDERHOUD

PREVENTIEF EN CORRECTIEF

INSPECTIE EN KEURING

ONDERHOUDSCONTRACT



KENNIS & ERVARING 

INTEGREREN 
ZIT IN ONS SYSTEEM
Systeemintegratie is een multidisciplinair werkveld dat verschillende expertises samenbrengt. Wij 
geloven in integrale totaaloplossingen en nauwe samenwerking, want dan creëren we samen 
technische systemen voor de toekomst. 

Als integrator zijn wij graag al in het beginstadium bij een project betrokken. We zijn ervan overtuigd 
dat, wanneer je kennis uit de praktijk vertaalt naar een advies en een gedegen ontwerp, dit zal  
leiden tot de beste ideeën, een beter resultaat en succesvolle projecten. Vooruitstrevende kwaliteit 
leveren en echt toegevoegde waarde bieden aan de activiteiten van de klant is een continu proces. 
Gewapend met kennis en passie voor techniek, drive voor functionaliteit en met oog voor efficiency en  
duurzaamheid, weten onze specialisten het verschil te maken.

MULTIDISCIPLINAIR
Vanuit de verschillende kennisgebieden leveren wij innovatieve totaaloplossingen voor het gehele 
productieproces of uw gebouw gebonden installaties. Onze betrokken specialisten zoeken altijd naar 
de optimale oplossing voor een specifieke situatie. We werken met een toegewijd service team, dat 
wordt aangevuld met (service) technici uit de verschillende klantenteams. Op deze manier hebben we 
de beste kennisspreiding op onze vakgebieden: elektrotechniek, industriële automatisering, hard- en 
software engineering, paneelbouw, beveiligingstechnieken en gebouw automatisering.

We hebben naam gemaakt in de verschillende marktsegmenten en 
kennen de uitdagingen van diverse branches, waaronder:

+ Zorg
+ Scholen

+ Industrie
+ Kantoren

+ Distributiecentra
+ Water

+ Machinebouw
+ Recycling

+ 24/7 support 

+ Gegarandeerde adequate aanpak

+ Zekerheid van een betrouwbare 
installatie

+ Proactief in onderhoud 



Van Lente Systeemintegratie B.V.

vestigingen   

Herfordstraat 5, 7418EX Deventer tel 0570 - 63 12 18 mail service@vanlente.nl

Reeuwijkse Poort 210, 2811MZ Reeuwijk tel 0182 - 30 08 74

Olgerweg 2 a - 3, 9723ED Groningen tel 050 - 211 03 98 

Kalkovenweg 24, 7711GW Nieuwleusen tel 0529 - 70 02 25 
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AL 88 JAAR  
DE KRACHT 
VAN KENNIS  
& ERVARING

HEEFT U INTERESSE IN
EEN PASSEND ADVIES? 

Maak dan vrijblijvend een afspraak 
met één van onze adviseurs.

1933 Opgericht
Van Lente Elektrotechniek B.V. 
in Gorssel
Elektrotechniek en 
procesbesturing

Gebouwgebonden installaties 1955

1989 Verhuizing naar Deventer

Start brandmeldinstallaties2010

Van Lente Academie 2008

2012Wijziging naam:
Van Lente Systeemintegratie

Meet & Regeltechniek
in Reeuwijk

2015

201885-jarig bestaan

Overname door Van Doren Engineers

Uitbreiding klantenteam
Nieuwleusen en Groningen

2021

ZEKERHEID VAN ERVARING
Cor de Best, directeur van Van Lente: “als hoogwaardig dienst- 
verlener binnen de industriële automatisering, elektrotechniek,
gebouw automatisering en beveiliging helpen wij onze klanten
van ideevorming tot oplevering en van service tot onderhoud. 

Van Lente richt zich op het slimmer, beter en storingsvrij laten 
functioneren van productieprocessen en gebouwen. Samen  
met Van Doren Engineers (overname juli 2021) hebben wij de 
ambitie om niet de grootste, maar de beste systeemintegrator 
van Nederland te worden. Als familiebedrijven vullen wij elkaar 
perfect aan en hebben we meer slagkracht. 
Goed (bij)geschoold zijn met trainingen, studies en cursussen is 
voor ons al jaren een logisch onderdeel van de kwaliteitsnorm. We 
hebben hiervoor een speciale leeromgeving ontwikkeld. Namelijk 
de Van Lente Academie. Ook medewerkers van klanten kunnen 
een opleiding of trainingsprogramma bij ons volgen”.


