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CLIENT TESTIMONIAL

• Automatic Systems’ reputation of 
quality

• High customer satisfaction 

• Excellent service and technical 
support

B&G EN AUTOMATIC SYSTEMS – TWEE STERKE 
MERKEN OP DE BELGISCHE MARKT 

Marktleider in buitenbeveiliging
B&G werd opgericht in 1963 in Eindhoven in Nederland en is een van de marktleiders 
op gebied van buitenbeveiliging via hekwerken, omheiningen en poorten. Ze 
hebben niet alleen hun eigen productie-afdeling, maar installeren en verkopen ook 
producten van leveranciers, waaronder Automatic Systems. B&G is al meer dan 
vijftig jaar actief op de Belgische markt, waarvan dertig jaar in samenwerking met 
Automatic Systems.

B&G richt zich uitsluitend op de B2B-markt. B&G installeert hekwerken en poorten 
bij overheden, havens, gevangenissen, chemicaliënbedrijven en andere grote 
industrieën. Jan Gekiere, Directeur van B&G België, legt uit: “B&G is al lang een 
belangrijke speler op de Belgische markt. Wie hekwerk nodig heeft, neemt vaak 
rechtstreeks contact op met ons. Een van onze grootste projecten in België was de 
uitrusting van de haven van Antwerpen met de nodige hekwerken en beveiliging. 
Wij stonden ook in voor de buitenbeveiliging van de drie laatst gebouwde 
gevangenissen in België.” 

Een duurzaam partnerschap
B&G heeft een eigen productie-afdeling, maar werkt in België vooral met de producten van Automatic Systems. Jan Gekiere legt uit: 
“Wij zijn zeer vertrouwd met merken die instaan voor buitenbeveiliging. Als er in België vraag is naar slagbomen en tourniquets, raden 
we sowieso de producten van Automatic Systems aan. Automatic Systems is een Belgisch bedrijf en een gerenommeerd merk in onze 
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sector. Hun producten zijn immers gekend voor hun uitstekende kwaliteit.” 

B&G biedt een volledige service aan haar klanten: van verkoop, tot installatie, onderhoud 
en technische ondersteuning. Automatic Systems hecht eveneens veel belang aan 
haar klantenservice. “Naast de kwaliteit van hun producten, is de technische support 
van Automatic Systems een van hun sterkste punten”, zegt Gekiere. “Het technisch 
support team van Automatic Systems komt namelijk altijd zelf ter plaatse bij onze 
klanten.”

B&G werkt het liefst met vaste partners waarmee ze een langetermijnrelatie kunnen 
opbouwen. “We hebben ondervonden dat een vast partnerschap het beste werkt voor 
ons”, zegt Gekiere. “Het is niet voor niets dat wij al jaren met Automatic Systems 
werken. Wij zijn niet alleen vertrouwd met hun producten, maar ook met hun teams. 
De samenwerking verloopt dus heel vlot. Ze weten wat onze klanten nodig hebben. En 
daar zijn wij en onze klanten zeer tevreden mee. De meerderheid die voor Automatic 
Systems kiest, worden terugkerende klanten. Onze klanten kijken vooral naar de prijs-
kwaliteitverhouding, en op dat vlak is Automatic Systems het ideale merk.”

”Ze weten wat onze klanten nodig 
hebben. En daar zijn wij en onze 
klanten zeer tevreden mee. ” -Jan 
Gekiere, Directeur van B&G België

Over B&G

B&G werd opgericht in 1963 en 
het moederbedrijf is gevestigd in 
Eindhoven. B&G is al meer dan 50 
jaar actief op de Belgische markt, 
waaronder meer dan 30 jaar in 
samenwerking met Automatic 
Systems. 

B&G is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen, verkopen en 
installeren van hekwerken, 
omheiningen en poorten 
voor overheden, havens, 
gevangenissen en andere grote 
industrieën. B&G heeft een eigen 
montagedienst en staat zowel in 
Nederland als in België in voor de 
verkoop en de installatie van hun 
eigen producten en de producten 
van hun leveranciers, waaronder 
Automatic Systems.

B&G heeft meer dan 200 
werknemers in dienst, waaronder 
een 30-tal in België en ongeveer 
170 in Nederland.B&G exporteert 
onder andere naar Scandinavië, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland. 


