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Het nieuwe Architon-team
kwaliteit van a tot z

Wilfried
Ooms
HOOFD VAN ONZE STUDIE- EN 
CALCULATIEDIENST

• Bezorgt u een offerte via onze calculators.
• Beantwoordt al uw vragen over uw offerte.
• Duidt uw uniek aanspreekpunt aan in zijn 

team van zodra u een bestelling plaatst.
• Bezorgt u een retroactieve planning.

Tom
Willekens
HOOFD VAN DE TEKENKAMER EN ZIJN TEAM 
VAN 3 TEKENAARS/DOSSIERBEHEERDERS

• Zijn uw uniek aanspreekpunt voor de 
opvolging van het hele proces van bestelling 
tot toelevering.

• Plaatsen uw bestelling onmiddellijk in
 de planning.

Koen
Daenen
HOOFD VAN ONZE PRODUCTIE

• Plant de productie.
• Houdt u via uw aanspreekpunt op de hoogte 

van de vooruitgang van de productie.
• Stuurt twee kwaliteitsverantwoordelijken aan 

die de kwaliteit van onze organisatie en 
productiehal garanderen.

Samen met onze arbeiders en ons 
ondersteunend team engageren wij ons
voor 100% kwaliteit en klantentevredenheid.

Zandbergen 103
2480 Dessel

T. 014-33 66 66
info@architon.be www.architon.be
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 RESPONSABLE DE NOTRE BUREAU DE DESSIN 

• Est, aux côtés de son équipe, votre interlocuteur 
unique pour le suivi de tout le processus, de la 
commande jusqu’à la livraison.

• Insère immédiatement, avec son équipe, votre 
commande dans le planning.
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 RESPONSABLE DE NOTRE SERVICE
 D’ÉTUDES ET DE CALCUL

• Vous transmet une offre établie par nos calculateurs.
• Répond à toutes vos questions sur votre devis.
• Désigne votre interlocuteur unique au sein de son 

équipe dès que vous passez une commande.
• Vous transmet un planning rétroactif.

 RESPONSABLE DE NOTRE PRODUCTION 

• Planifie la production.
• Vous tient au courant par le biais de votre inter- 

locuteur de l’avancée de la production.
• Dirige deux responsables chargés de garantir la 

qualité de notre organisation et de notre hall de 
production.

DEVIS

COMMANDE

DESSINS ET
ÉTUDES

APPROBATION

PRODUCTION

LIVRAISON

La nouvelle équipe Architon
la qualité de A à Z

Wilfried
Ooms

Tom
Willekens

Koen
Daenen

Avec nos ouvriers et notre équipe de soutien, 
nous nous engageons à viser 100 % de  
qualité et de satisfaction des clients.

Zandbergen 103
2480 Dessel

T. 014-33 66 66
info@architon.be www.architon.be


