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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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 HOOFD VAN DE TEKENKAMER 

• Is samen met zijn team uw uniek aan-
spreekpunt voor de opvolging van het  
hele proces van bestelling tot toelevering.

• Plaatst samen met zijn team uw bestelling 
onmiddellijk in de planning.
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