
Eén onderneming. 
Vier merken.



We willen uw expert 
zijn. Door de enorme 
gedrevenheid van 
onze medewerkers 
slagen we daar elke 
dag in.



Als onderneming ontwikkelen  
we ons verder, zonder daarbij 
onze waarden uit het oog te  
verliezen.

Achter alles wat we doen, zit een weldoordacht 

plan – en een team van geëngageerde medewerkers 

dat onze strategieën vol passie tot uiting brengt. Zo 

slagen we er telkens opnieuw in om onze klanten 

mee aan boord te krijgen. Door onze beloftes na te 

komen, door te geven wat we hebben geleerd én 

voor onze mening uit te komen. Zeker ook wanneer 

het eens moeilijker gaat.

In 1973
grijpen we de kans om  
onze klanten, d.w.z. meubel-
fabrikanten en schrijnwerkers, 
beslag van Blum aan te bieden  
 – als exclusief  verdeler in de 
Benelux.

In 1967
Oprichting Van Hoecke als
verdeler voor meubelbeslag

In 2001
beslissen we om Blum- 
indelingen ook in sets te 
leveren, wat de verkoop vlotter 
doet verlopen. Op die manier 
ziet ons merk ORGALUX het 
licht.

In 2012
mondt het verlangen  
om verder te groeien uit in 
het merk TA'OR. Dankzij het 
houten ladesysteem krijgen zij 
die met Blum-geleiders werken 
extra mogelijkheden. 

In 2017
vieren we ons 50-jarig  
jubileum en verstevigen we  
Van Hoecke als eigen merk 
dat Blum, ORGALUX en TA'OR 
verdeelt en internationaal 
services aanbiedt.



Vier merken met elk zijn ambities.

Naast het servicemerk Van Hoecke bestaat ons gamma uit 

nog drie merken: Blum, TA'OR en ORGALUX. Iedereen die 

meubels ontwerpt, vervaardigt, bouwt, monteert  

of gebruikt, kan beroep doen op onze expertise. We zijn 

dienstverlener over de ganse lijn; we adviseren, verdelen, 

verzenden, ondersteunen en ontwikkelen om onze klant 

nog meer van dienst te zijn. Elke dag opnieuw.



Van Hoecke is de exclusieve verdeler voor Blum-beslag in de Benelux.  
De fabrikant uit Oostenrijk is wereldwijd marktleider in  
scharnieren, klapdeur- en ladesystemen. Blum analyseert al jaren wat  
gebruikers van meubels nodig hebben, maar ook wat klanten  
en partners verwachten. Zo ontstaan er altijd nieuwe, innovatieve  
beslagoplossingen die uitstekend binnen onze filosofie passen.

Kwaliteitsbeslag  
uit Oostenrijk



Onze online shop voor lade-indelingen die 
in de Blum- en TA'OR-lades passen, dat is 
pure inspiratie! Heel verlokkelijk voor klanten 
waar ook ter wereld om de dagelijkse drukte 
even te ontvluchten en een oase van rust 
te creëren: met hoogwaardige producten 
die opruimen tot een creatieve activiteit 
verheffen.

De betoverende wereld 
van het organiseren



Onder het internationale merk 
TA'OR ontwikkelen en vervaardigen 
we designgerichte meubelcompo-
nenten die onze klanten kunnen 
combineren met Blum-beslag. Zo 
kunnen zij miljoenen verschillende 
designvarianten van het houten 
ladesysteem online configureren en 
bestellen. Revolutionair! Een grote 
verscheidenheid die aanzet tot 
creativiteit.

HET 
REVOLUTIONAIRE  
LADESYSTEEM



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
B-9100 Sint-Niklaas 

tel +32 3 760 19 00
www.vanhoecke.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
NL-5301-KR Zaltbommel

tel +31 418 569 062
www.vanhoecke.com


