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28 mei 2020  

Next-day delivery Daikin airconditioning vanuit Zaltbommel 
Nieuw Europees magazijn biedt Daikin klanten meer flexibiliteit 

Zaltbommel, 28-05-2020 - Daikin Europe, marktleider in klimaatoplossingen, bouwt haar logistieke 

infrastructuur in Nederland uit om nog beter, sneller en klantvriendelijker te kunnen voorzien in de 

toenemende vraag naar verruimde besteltijden en snelle leveringen in de Benelux en Noord-

Europa. In Zaltbommel is sinds deze maand een logistiek centrum in gebruik genomen. Voor de 

Nederlandse markt betekent dit dat klanten die via de online dealershop van Daikin airco bestellen, 

nu tot 17.30 uur hun bestellingen in single split en multi-split airconditioning, inclusief accessoires, 

kunnen plaatsen voor levering op de volgende dag. Voorheen kon dat tot 15.00 uur in de middag.  

“Deze nieuwe Europese locatie speelt een belangrijke rol bij het opschalen van de logistieke 

mogelijkheden, die passen bij de sterke groei die onze vestiging doormaakt”, zegt Nicoline Valk, 

directeur Customer Service en Operations bij Daikin Nederland. “Wij streven naar customer en 

operational excellence en investeren in een hoge leverbetrouwbaarheid van standaard producten en 

accessoires. Dit zorgt ervoor dat we ook in het huidige piekseizoen alles in huis hebben om onze 

klanten tijdig te voorzien van de juiste producten.” 

Interessante korting  

Valk vervolgt: “Wij moedigen installatiebedrijven die klant bij ons zijn aan om gebruik te maken van 

de voordelen van onze 24/7/365 e-commerce mogelijkheden. De Daikin dealershop biedt naast 

snelle service ook standaard een interessante korting voor online klanten, bovenop de al geldende 

kortingen. Zo kunnen we nóg beter plannen, wat bijdraagt aan een hoge efficiency en een beter 

klimaat, door minder vrachtbewegingen”, aldus Valk. 

Grote vraag  

De verkoop van airconditioning is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Naast bedrijven laten ook 
steeds meer particulieren split airconditioning installeren in hun woning. Daikin ziet die toename 
niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, België en Noord-Frankrijk. Nicoline Valk: “Op dit 
moment kunnen we die grote vraag nog goed aan. De corona-maatregelen van de afgelopen tijd 
hebben ons leverschema nauwelijks beïnvloed en we hebben voldoende split-units beschikbaar voor 
de zomer”. Meer informatie over snelle levering is te vinden via www.daikindealershop.nl. 

Einde persbericht 
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OPMERKINGEN REDACTIE 

Over Daikin Nederland 

Daikin Nederland is onderdeel van Daikin Europe N.V., een belangrijke Europese fabrikant en 

leverancier van airconditioners, warmtepompen en koel-/vriessystemen met ongeveer 5.500 

werknemers over heel Europa en 10 grote productie-units in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, 

Turkije en het Verenigd Koninkrijk. 

Met meer dan 95 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van klimaatsystemen, is Daikin 

wereldwijd toonaangevend op het gebied van warmtepompen en zet zij zich als bevlogen 

marktleider in voor een steeds beter binnen- én buitenklimaat.  Naast airconditioningsystemen, 

richten wij ons ook op de marktsegmenten voor verwarmingssystemen, koudwatermachines/ 

warmtepompen en koel-/vriessystemen. Hiermee leveren we passende, slimme en duurzame 

klimaat(totaal)oplossingen voor de commerciële, industriële en residentiële markt.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VERDERE INFORMATIE EN FOTOMATERIAAL 

Contactpersonen 

Alfred Dekker (B2C Marketeer): +31 6 13 91 02 35 

dekker.a@daikin.nl 

Fotomateriaal 

- Foto's zaltbommel.jpg 

Weblinks 

- Daikin Dealershop: http://www.daikindealershop.nl 
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