
MAATWERK VOOR BOUWLOCATIES 
Canon Projectpool biedt flexibiliteit en kwaliteit



OPTIMALE FLEXIBILITEIT EN GEEN VAST AANTAL AFDRUKKEN

Via één uniforme regeling kunt u als Canon bouwrelatie gebruik 
maken van onze Projectpool. Dit betekent dat wij voor alle 
bouwrelaties identieke condities hanteren, gebaseerd op 
gewenste functionaliteit en bijbehorende configuratie. Dat 
schept eenduidigheid en maakt de keuze voor facilitaire onder-
steuning bij bouwcombinaties een stuk eenvoudiger. Zo vormen 
zekerheid, gemak en kostenbesparing een sterke bouwsteen 
voor een geslaagd project. 

Uitgangspunten waar u op 
kunt bouwen
•  Vrije huurperiode* 
•  Vrij aantal afdrukken
•  Vaste huurprijs per configuratie
•  Vaste prijzen voor levering
 installatie
•  Inclusief onderhoud en  

reparatie en exclusief papier
•  Eenvoudig online te bestellen

* Voor grootformaat geldt een

 minimale huurtermijn van 3 

 maanden

Zelf doen is geen doen 
Omdat standaard huurcontracten 
voor kantooromgevingen meestal 
gebaseerd zijn op meerjarige 
termijnen, zoeken bouwonder- 
nemingen nogal eens de oplos-
sing in het zelf verzorgen van de 
uitrusting van de bouwketen. 
Meestal met overcomplete 
apparatuur die van locatie naar 
locatie verscheept wordt, met alle 
nazorg voor installatie, onder-
houd en verbruiksmaterialen van 
dien. Zeker in de veeleisende 

omgeving waar bouwstof, vocht 
en temperatuurschommelingen 
hun tol eisen is dat geen doen. 
Met de Canon Projectpool houdt 
u alle informatie scherp in het 
oog, terwijl u naar de apparatuur 
geen omkijken heeft.

 
 Voor ons is  

het is inplug-
gen, instellen 
en klaar.
Bertus Bekkema, 
Inkoper, Van Wijnen

“Wij werken al jaren met Canon 
multifunctionals. Hiermee heb je 
alles in één apparaat. Vroeger waren 
dit allemaal verschillende disciplines 
en moest je verschillende apparaten 
regelen. Het grootste voordeel is 
wel gemak. Ik hoef nu alleen de 
machines aan en af te melden. 
Canon regelt de logistiek en zorgt 
voor afspraken met de uitvoerders. 
De apparatuur wordt geleverd, 
geïnstalleerd en netwerkgereed 
opgeleverd. De koppeling verzorgt 
onze ICT-afdeling. Voor ons is het 
inpluggen, instellen en klaar. 
Onderhoud, reparatie en verbruiks-
materialen gaan ook allemaal via 
Canon.”

ALTIJD EEN PASSENDE PROJECTCONFIGURATIE
Canon biedt verschillende projectconfiguraties afgestemd op de 
specifieke behoefte van uw bouwlocatie. U heeft de keuze uit een A3 
of A4 formaat multifunctional printer, desgewenst met de mogelijkheid 
om documenten te kunnen nieten, scannen of in kleur te kunnen 
printen. Ook bieden wij oplossingen voor het printen van bouw
tekeningen in de vorm van A1 of A0 grootformaat kleurenprinters. 
Samen met u zoeken wij de naar de beste printconfiguratie voor 
uw project.

 
 Zonder deze 

apparatuur is 
een project 
kansloos
Hendrik Heerema, 
Manager ICT Beheer 
van Ballast Nedam

“Bij elk project produceren wij veel 
papier. Planningen, tekeningen, 
materiaallijsten, vrachtbonnen,
werkorders enzovoorts, ze zijn 
allemaal nodig om een project te 
kunnen realiseren. Je moet met het 
hoofdkantoor communiceren, met 
leveranciers, partners, en onderaan-
nemers en met mensen op de 
bouwplaats. Dat gaat gepaard met 
veel documenten. De Canon 
Projectpool ondersteunt dit op onze 
bouwlocaties. Zonder tijdslimiet en 
met complete service. Naast printen 
en kopiëren maken wij veel gebruik 
van het rechtstreeks naar e-mail
scannen van documenten. Zonder 
deze apparatuur is een project 
kansloos!”

SPECIALE DIENSTVERLENING VOOR CANON’S BOUWRELATIES

Ontstaan uit de praktijk 
Wat als additionele onder-
steuning voor enkele grote 
bouwrelaties van Canon 
werd opgezet, is inmiddels 
uitgegroeid tot een brede 
dienstverlening naar al onze 
bouwrelaties. De Canon 
Projectpool is het antwoord 
op de behoefte aan project-
matige beschikbaarheid van 
hoogwaardige en veelzijdige 
printers op de bouwlocatie. 
Bouwondernemingen kunnen 
hierover beschikken voor 
de duur van een project, 
inclusief levering, installatie, 
onderhoud, verzekering, 
reparatie en eventuele ver-
plaatsingen, maar zonder 
restverplichtingen of con-
tractaanpassingen doordat de 
projectduur verandert. 

Functionaliteit en 
flexibiliteit 
De vele stadia die een bouw-
project doorloopt van plan-
vorming, voorontwerp en 
bestekken schrijven tot 
inkoop, bouwfasen en opleve-
ringen hebben één element 
gemeen: ze gaan gepaard met 
heel veel documenten. Met 
behulp van de informatie in 
allerlei documenten kunnen 
de vele facetten van een 
bouwproject nauwlettend 
aangestuurd, gecontroleerd 
en beheerst worden. Printen, 
scannen, mailen, kopiëren, 
al dan niet dubbelzijdig en 
geniet, het moet allemaal 
moeiteloos mogelijk zijn, 
zodat de communicatie en 
samenwerking soepel 
verlopen. De unieke Canon 
Projectpool biedt complete 
functionaliteit tegen zeer 
flexibele voorwaarden. 



U REGELT HET EENVOUDIG MET DE PROJECTPOOL PORTAL
Log in met uw registratiecode en u kunt bestellingen plaatsen 
en verplaatsingen en retournamen regelen. Het systeem toont 
uw gegevens, de mogelijke configuraties en accessoires én 
geeft helder alle kosten weer.

Bestellen, verplaatsingen  
en retourhalen
Om alle logistiek snel en foutloos 
te laten verlopen, heeft Canon 
een website ontwikkeld waar u als 
geregistreerde gebruiker op kunt 
inloggen om alles eenvoudig te 
regelen. Leveringen, verplaats-
ingen en retournamen worden 
dan gestructureerd aangevraagd, 
zodat er niets mis gaat en uw 
mensen op locatie niet voor 
onprettige verrassingen komen te 
staan. U ziet dan de bestelde 
configuratie, de mogelijke extra 
accessoires, de huurkosten per 
maand, de prijs per gemaakte 
afdruk en de kosten voor het 
afleveren en installeren van het 
systeem. Alle opdrachten die u op 
deze wijze aan Canon geeft, 
worden direct per mail aan u 

bevestigd. Zodra uw aanvraag in 
behandeling genomen is, krijgt u 
een leverdatum door.

Minimaal de optimale 
configuratie
Canon levert de gewenste appa-
ratuur op basis van beschikbaar-
heid. In een enkel geval kan het 
voorkomen dat deze niet beschik-
baar is. In dat geval zorgen wij 
voor een alternatief dat minimaal 

aan uw eisen voldoet. Uiteraard 
tegen de prijs van de door u 
bestelde apparatuur. Het kan zelfs 
zo zijn dat Canon ervoor kiest om 
geheel nieuwe apparatuur in te 
zetten. 
Ook daar merkt u prijstechnisch 
niets van. Waar u wél rekening 
moet houden is dat u er zeker van 
bent dat u de juiste configuratie 
bestelt. Achteraf toevoegen van 
accessoires is bij deze systemen 
niet mogelijk.

Laat u gerust adviseren
Bestellen via internet heeft als 
voordeel dat foutkansen gemini-
maliseerd worden.
Niet onbelangrijk als u zekerheid 
over de juiste middelen op de 
juiste plaats en op het gewenste 
tijdstip wilt hebben. Indien u eerst 
nader advies of specifeke uitleg 
wenst, kunt u natuurlijk contact 
opnemen met uw  
accountmanager. Dan kunt u 
samen bekijken wat de beste 
oplossing voor uw vraag is.
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