


Wij geloven in Connecting solutions

“Connecting solutions is voor ons een begrip dat veel verder reikt 

dan kabels. Wij geloven namelijk sterk dat verbondenheid de sleutel 

is tot een prettige en langdurige samenwerking met onze klanten.

In alles wat we doen, hebben we de absolute wil om het belang van 

onze klant te dienen. We zijn er immers van overtuigd dat we  

onze beste prestaties leveren door te denken vanuit de klant en te 

handelen vanuit de klant.

Daardoor leveren we kwalitatief goede producten, zijn we voortdurend in 

ontwikkeling en zien we elke klacht als een kans tot verbetering.  

Bovendien zijn flexibiliteit en service voor ons vanzelfsprekendheden. 

Zo geven we Connecting solutions de waarde die het verdient.”

Erik van Hees

Wim Neelissen

Connecting solutions

2E Interconnection ontwikkelt, produceert en levert alle soorten 

en maten kabels: zowel standaard kabels als speciaalkabels, van 

prototypen tot series van vele tienduizenden.

We hebben de productkennis, de technische knowhow en de  

ervaring in huis om u met elke vraag op kabelgebied verder te 

helpen. Bovendien hebben we het internationale netwerk, de  

logistieke voorzieningen én de voorraden om u snel en compleet 

te beleveren.

Maar boven alles zijn we een gestroomlijnd team met betrokken 

vakmensen die uw taal spreken, letterlijk en figuurlijk. We kennen 

de markt, begrijpen uw vraag en weten hoe we de juiste oplossing 

kunnen vinden.

Ons hoofdkantoor in Nederland



Klanten

We werken voor bedrijven in zeer uiteenlopende markten. Zelf 

trekken we daarin geen enkele grens, juist omdat we uitermate 

flexibel zijn en voor elke vraag op kabelgebied de juiste oplossing 

kunnen bieden. Wel is het zo dat veel van onze klanten actief zijn 

in de:

• Semicon-industrie

• Apparaten- en machinebouw

• Medische sector

• Agrarische sector

• Installatietechniek

• Telecom

• Datacenters

• Kantoorautomatisering 

• Consumentenelektronica

• Witgoed en overige huishoudelijke apparatuur

Eén of miljoenen…

Standaard kabels

We hebben een zeer uitgebreid aanbod aan standaard kabels en 

aanverwante producten: van netsnoeren en patchkabels (koper 

en glasvezel) tot en met USB kabels en netwerk switches. En of u 

nu één exemplaar nodig heeft of honderdduizenden: we leveren. 

In onze webshop (www.dekabelexpert.nl) vindt u realtime de prijzen 

en voorraden van onze standaard kabels.

Ontwikkeling en kleine series

Onze geavanceerde fabriek in Nederland is optimaal ingericht 

voor het ontwikkelen van nieuwe producten en het produceren 

van prototypen en kleine series. Hier draait het om vakmanschap, 

kwaliteit en flexibiliteit. Uw product is hier in zeer vertrouwde 

handen.

Middelgrote series

Onze fabrieken in Oost-Europa zijn bij uitstek geschikt voor het 

produceren van middelgrote series. Uw kabels worden er goed, 

snel en tegen aantrekkelijke prijzen gemaakt. Dit is de juiste keuze 

wanneer u grotere series nodig heeft, maar productie in Azië geen 

optie is.

Grote series

Als geen andere Europese leverancier zijn we thuis in Azië. We 

zijn er al meer dan vijftien jaar actief, hebben een kantoor in  

Taiwan, en bezoeken onze fabrieken regelmatig. We hebben  

bovendien veelal exclusieve samenwerkingen met hen. Daardoor 

kunnen we garant staan voor goede kwaliteit, (lever)betrouwbaar-

heid en scherpe prijzen.





Onze mogelijkheden

Alle kabels

Over de kabels die we leveren, kunnen we kort zijn: we  

leveren alle kabels: zowel standaard kabels (van netsnoeren tot 

patchkabels), als kabels op maat. En bent u op zoek naar een 

standaard kabel met speciale verpakkingseisen of een speciaal-

kabel die nog niet op de markt beschikbaar is? Geen probleem: 

onze medewerkers werken graag aan een oplossing voor uw 

vraagstuk. Met onze jarenlange ervaring en hoogwaardige technische 

kennis gaan we geen uitdaging uit de weg een passende oplossing 

voor u te ontwikkelen.

 

Alle connectoren en contacten

We verwerken alle connectoren en contacten. U kunt deze zelf 

specificeren, maar we adviseren u graag; dat kan u veel kosten 

besparen en extra kwaliteit opleveren. Hoe eerder dit in het ont-

wikkelproces gebeurt, des te groter uw voordeel. 

Grote voorraad

We hebben een zeer grote voorraad met de meest uiteenlopende 

kabels en connectoren. Daarnaast kunnen we afspraken met u 

maken over een klantspecifieke voorraad. Op die manier weet u 

zeker dat uw producten altijd op voorraad liggen en kunnen wij 

korte levertijden garanderen.

De beste machines en gereedschappen

Naast mensenhanden zijn ook machines en gereedschappen on-

misbaar om uw kabels goed en snel te kunnen maken. We be-

schikken onder andere over: 

•  Volautomatische Schleuniger knip- en stripmachines

•  Een volautomatische Schleuniger coax-stripmachine

•  Applicators voor de meest gebruikte contacten

•  Een Cirris kabeltestcomputer

•  En natuurlijk een breed scala van handtangen

Onze productieafdeling in Nederland

We verwerken onder andere de volgende merken:



1

2

3

4

5

6

‘Zes kernwaarden: cruciaal voor het bereiken  
van de juiste oplossingen’

De juiste oplossingen 

Het gaat in onze benadering om meer dan producten alleen. 

We hebben zes kernwaarden benoemd die voor ons cruciaal 

zijn in het bereiken van de juiste oplossingen.

Maximale leverbetrouwbaarheid

Afspraak is afspraak: het lijkt een open deur, maar het is een 

voorwaarde om u elke dag weer tevreden te kunnen stellen. 

Bovendien hebben we diverse opslagfaciliteiten in Azië, Eu-

ropa en de Verenigde Staten, waardoor we in staat zijn om 

korte levertijden te garanderen. Op die manier kunt u als 

klant uw eigen voorraad klein en flexibel houden.

De juiste kwaliteit

Kwaliteitsverbetering is bij ons aan de orde van de dag. Zo 

zijn we zelf ISO 9001:2008 gecertificeerd door TÜV Neder-

land, en werken we alleen met gecertificeerde partners. Om-

dat we bovendien nauw samenwerken met onze fabrikan-

ten, zijn we direct betrokken bij de ontwikkeling en productie 

van de producten die we aanbieden. Kwaliteit loopt dus als 

een rode draad door onze processen heen.

De beste prijs

Over de prijs kunnen we kort zijn. Dankzij onze aanwezig-

heid in Oost-Europa en op de Aziatische markt kunnen we 

voor (middel)grote series altijd de beste prijs bieden. We 

zijn echter géén prijsvechter. Ons uitgangspunt is kwaliteit; 

pas daarna halen we alles uit de kast om de juiste prijs aan 

te kunnen bieden.

Hoogwaardige engineering

Soms is de beste oplossing er simpelweg nog niet. Bijvoor-

beeld omdat u een uniek product heeft of omdat u net wat 

anders zoekt dan wat de markt te bieden heeft. Geen pro-

bleem: onze engineers ontwikkelen graag die ene oplossing 

voor u. Met hun jarenlange ervaring en hoogwaardige tech-

nische kennis gaan ze geen uitdaging uit de weg.

Flexibiliteit voor alles

We zijn een jonge, dynamische organisatie met een groot 

aanpassingsvermogen. Dankzij onze platte structuur en 

korte lijnen kunnen we bovendien zeer snel schakelen. 

Soms betekent dat: op korte termijn nieuwe producten leve-

ren. Andere keren houdt dat in: een bestaande order op het 

laatste moment aanpassen aan de veranderde wens van de 

klant. We denken niet in problemen, maar in oplossingen.

Service als uitgangspunt

Niet onze eigen belangen, maar die van u als klant zijn ons 

uitgangspunt. We durven daarom te stellen dat onze service 

op een zeer hoog niveau ligt. Voor klanten die hierover harde 

afspraken willen maken, werken we met op maat gemaakte 

service level agreements.



Grote series

Scherpe prijzen, 

betrouwbare partners

Middelgrote series

Uitstekende kwaliteit, 

snelle levering

Kantoren

Nederland

Taiwan

Opslag en distributie

Nederland

Hong Kong

Verenigde Staten

Fabrieken

Nederland

Oost-Europa

Taiwan

China

Ontwikkeling en kleine series

Vertrouwde handen, 

hoogwaardige technieken

We werken alleen met gecertificeerde leveranciers. Mensenrechten, arbeidsomstandig- 

heden en milieuproblematiek zijn voor ons bovendien belangrijke factoren bij het 

selecteren van onze fabrieken. 

Ook zelf werken we met veel aandacht voor EHS (Environment, Health, Safety). Een 

goed voorbeeld hiervan zijn onze zonnepanelen: samen met de energieleverancier 

die we geselecteerd hebben, zorgen deze ervoor dat we 100% duurzame energie 

gebruiken.

Daarnaast proberen we lokaal bij te dragen aan initiatieven met een maatschappe-

lijk belang. Dat doen we door diverse verenigingen en stichtingen te ondersteunen, 

maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te schakelen voor 

eenvoudige werkzaamheden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzame energie



Nederland

Hoofdkantoor

2E Interconnection B.V.

Ketelmeer 9

5347 JX Oss

Nederland

www.twitter.com/#!/2E_2Connect www.linkedin.com/company/2e-interconnection www.facebook.com/2einterconnection

B e s t e l  s t a n d a a r d  k a b e l s  o n l i n e  @  w w w . d e k a b e l e x p e r t . n l 

T 0412 658 030

F 0412 658 038

I www.2e-interconnection.com 

E info@2e-interconnection.com

Taiwan

Sales and Marketing Asia

2E Interconnection Hong Kong Limited

Taiwan Branch Office

8F., No.197, Sisheng Street, Sinjhuang City

Taipei County 242, Taiwan

T +886 2 2203 5841

F +886 2 2203 0938

I www.2e-interconnection.com 

E info@2e-interconnection.com 


