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Alles rondom uw ICT eenvoudig online bestellen en snel in huis. Een ongekend grote keuze en een scherpe prijs. 
En dat alles bij een betrouwbare webwinkel, die u ook nog eens graag adviseert over de perfecte zakelijke 
ICT-oplossing. Onrealistisch? Nee, hoor. Wij zijn Centralpoint.be, aangenaam.

Centralpoint.be bestaat sinds 2011. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot één van de belangrijkste zakelijke ICT-
leveranciers van België. Wij zien het als onze missie om aan al uw ICT-wensen tegemoet te komen. Dat betekent 
dat u werkelijk elk product bij ons kunt bestellen. En dan bedoelen we ook echt alles. Van populaire smartphones 
of tablets tot de betrouwbaarste servers of storage-oplossingen. En van eenvoudige netwerkkabels tot de nieuwste 
laptops of de kleinste printeraccessoires. Uiteraard altijd in de hoeveelheid die uw organisatie nodig heeft. En 
binnen de leveringstermijn die u wenst. 

Bij Centralpoint.be winkelt u veilig en vertrouwd. Centralpoint.be is o.a. lid van BeCommerce en beveiligt uw 
gegevens op de hoogst mogelijke wijze. Onze site kent een zeer hoge uptime, zie status.centralpoint.eu voor een 
actueel overzicht.

Nominaties en Awards
Centralpoint.be beschikt bij diverse fabrikanten over een hoge business partner certificering waardoor u zeker van 
bent dat Centralpoint.be beschikt over up-to-date kennis een goede samenwerking met deze fabrikanten. 

Een greep uit de nominaties en awards:
• BeCommerce Best B2B webshop 2017
• Nominatie beste Belgische webwinkel 2015
• Channel Awards 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Centralpoint.be is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder  
het nummer 0841.648.610. Ons btw nummer is BE0841648610.

Centralpoint.be is een zusterbedrijf van het Nederlandse Centralpoint.nl. Centralpoint.nl bestaat sinds 2001 
en sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot de beste zakelijke ICT-leverancier van Nederland. Het Nederlandse 
Centralpoint.nl is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd. Voor meer informatie over Centralpoin.nl kijkt u op: 
Centralpoint.nl/overons. Centralpoint.be is onderdeel van Central Point International B.V. en heeft ook een 
vestiging in Nederland.
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