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OPLOSSINGSGERICHT

+ Branchespecialisaties

+  Vaste contactpersoon en 

projectmanager

+  Servicedesk bereikbaar van 

8-20 uur

SLIMME LOGISTIEK

+  Vestigingen door heel  

Nederland

+  Elke regio eigen service-

monteurs en consultants

+  Nachtelijke bevoorrading

TIME & MATERIALS

+ Flexibele service op maat 

+  Geen abonnement of vast 

maandbedrag

+  Doorbelast o.b.v. tijd,  

materiaal en voorrijkosten

GARANTIE SERVICE  

ABONNEMENT

+  Zekerheid voor een vast 

maandbedrag

+  Eigen helpdesk en  

technische dienst

+ 24/7 bereikbaar

INHOUSE SOFTWARE

ONTWIKKELING

+  Eigen softwarearchitecten  

en designers

+  Non-stop innovatie en  

kennisdeling

+  Future-proof omnichannel 

aanpak

MEEDENKEN TRANSPORT

SERVICE OP MAATINHOUSE 24/7 SERVICE

24
7

Door met je mee te denken en ondernemen kunnen  

we constant optimaliseren. Op zoek naar nieuwe  

wegen gaan we weloverwogen met de tijd mee.  

Daarom maken we ook bijna al onze software zelf.  

Zo houden we met jouw input onze oplossingen future-

proof, en ben jij verzekerd van de beste service plús eindeloos 

veel mogelijkheden. Kies je voor Eijsink, dan kies je eigenlijk 

voor kwaliteit en controle. Altijd en overal.

Partnerschap staat centraal in ons werk. Vanuit 

betrokkenheid, kennis en ervaring handelen we altijd 

pro-actief. Of het nou gaat om horeca, retail, leisure, 

catering, sport of zorg, we begrijpen je verschillende 

bedrijfsprocessen en spelen hier zorgvuldig op in.

ONZE MISSIE
Als ambitieus partner optimaliseren en faciliteren 

wij bedrijfsprocessen met zinvolle oplossingen en 

persoonlijke aandacht.

We zijn dé verbindende schakel  

tussen jou als ondernemer,  

je klanten en je leveranciers. 
VERBINDENDE

SCHAKEL

MET ONZE INHOUSE  
SOFT  WAREONTWIKKELING, 
BOUWEN WE AAN DE 
CUSTOMER JOURNEY  
VAN DE TOEKOMST.

Boeken, bestellen, bereiden, bedienen, bemensen, betalen, binden, 
beheren: dat regelen wij van A tot Z. Zo maken we ondernemen mooier, 
winstgevender en eenvoudiger. We zijn dé verbindende schakel tussen jou 
als ondernemer, je klanten en je leveranciers. Het is onze missie ervoor te 
zorgen dat deze relaties zo soepel en efficiënt mogelijk verlopen. Daarbij 
is de route ernaartoe even waardevol voor ons als de oplossing.



WIJ ZIJN ALTIJD 
BEREIKBAAR EN  
BIJ JOU IN DE BUURT

0880 55 66 77

eijsink.nl

AMSTERDAM

DEN HAAG

BREDA

HENGELO

EMMELOORD

OOSTERWOLDE

24/7 SERVICE

24
7

Eijsinks familiecultuur trekt mensen aan die gedreven zijn door  

passie. Mensen die zich herkennen in onze vier kernwaarden:

AMBITIEUS ZEKERHEID PERSOONLIJK MOUWEN 
OPSTROPEN

Ons team is het hart van Eijsink, de 

brandstof in de motor. We staan 24/7  

voor je klaar. Onze collega’s zijn nooit 

bang om met elkaar de schouders  

eronder te zetten. Dat uiten we zowel 

intern als extern met trots en verve. 

Gelukkige, succesvolle klanten zijn al ruim 

35 jaar voor ons het grootste compliment. 

Werken aan optimaal ondernemerschap 

en onbetaalbare relaties is onze kracht.  

En dat doen we met álle plezier.

AMBITIEUS ZEKERHEID PERSOONLIJK MOUWEN OPSTROPEN


