
SAMEN 
vormgeven 
aan de toekomst
De sterke alliantie voor ICT en 
beveiligingstechnologie in Nederland.
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EEN WARM WELKOM 
bij GFT Nederland! 
Geachte dames en heren,

Samen vormgeven aan de toekomst. Met deze 
bewering bundelden zestien onafhankelijke 
telecommunicatiebedrijven zo‘n 50 jaar geleden 
hun krachten om als sterke regelgever invloed 
uit te oefenen op de telecommunicatiemarkt. 
Vandaag, met een externe omzet van meer dan 
1,3 miljard euro, is GFT een echte marktspeler, 
die de belangen van zijn leden krachtig kan laten 
gelden tegenover de industrie en de 
leveranciers. 

Dit motto van F.W. Raiffeisen is ook vandaag nog 
de basis van ons coöperatief bedrijfsmodel en 
tegelijk een stimulans om steeds op de hoogte 
te blijven van de nieuwste marktontwikkelingen 

en deze actief mee vorm te geven. Het 
hoofdkantoor van de GFT Groep is gevestigd in 
Hilden, bij Düsseldorf. Van daaruit houdt GFT 
toezicht op de strategische en financiële 
doelstellingen van de hele groep.

Sinds 2021 biedt GFT Nederland Nederlandse 
bedrijven de mogelijkheid om lid te worden van 
de eerste inkoopvereniging in ons land voor 
gespecialiseerde installateurs in de sectoren 
beveiligingstechniek, informatietechnologie en 
telecommunicatie. 

Met deze brochure willen wij u kennis laten 
maken met onze werkzaamheden en de 
voordelen van een coöperatieve samenwerking. 
Ontdek de leidende beginselen van onze 
coöperatie en de talrijke diensten en 
aanbiedingen voor onze leden en partners.

De diensten van de GFT zijn gericht op maximale 
waardecreatie en duurzame groei van de 
aangesloten bedrijven. Profiteer van een sterke 
gemeenschap met meer dan 50 jaar ervaring in 
de sector. Word nu lid van GFT! 

Rudolf H. Saken 
CEO

Dr. Stefan Touchard
CFO

„Wat één niet alleen kan, 
kunnen velen wel.“
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GFT eG hoofdkantoor in Hilden bij Düsseldorf



SAMEN STERKER  
Het leidende principe
van onze coöperatie

De doelstellingen van het bedrijfsbeleid van GFT 
worden bepaald door haar leden: de ICT-
ondernemers. In haar coöperatieve structuur is 
GFT, als afzonderlijke onderneming, consequent 
gericht op de eisen en belangen van de 
aangesloten systeemhuizen, die onder hun eigen 
verantwoordelijkheid worden beheerd. 

Het bedrijfsbeleid van GFT is gericht op de 
wettelijke opdracht van de aangesloten 
bedrijven om hen alle producten volledig, veilig 
en snel te leveren. Tegelijkertijd is het erop 

gericht dat de aangesloten ondernemingen zich 
met succes op hun markt kunnen positioneren.

Het succes van de aangesloten bedrijven bewijst 
het gelijk van GFT: met meer dan 250 
vestigingen in Duitsland, Oostenrijk en 
Nederland is het een van de grootste en meest 
succesvolle inkoopverenigingen voor 
middelgrote gespecialiseerde installateurs in de 
sectoren beveiligingstechniek, 
informatietechnologie en telecommunicatie.

De oprichters hebben voor hun onderneming de rechtsvorm van 
een coöperatie gekozen, omdat dit de beste manier is om de 
moderne beginselen van samenwerking tussen zelfstandigen te 
verwezenlijken. In de coöperatie komt het eigenbelang van de 
ondernemer op de achtergrond te staan ten opzichte van de 
voordelen van samenwerking tussen de eigenaren. Deze vroege 
vorm van samenwerking tussen onafhankelijke en vooruitziende 
ICT-bedrijven is vandaag de dag nog steeds relevant en 
efficiënt.

Bijeenkomsten Ledencontacten
GFT onderhoudt blijvend de uitwisseling met haar leden.
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Onze 
DIENSTEN

Betalen met de goede naam van GFT - GFT staat borg voor de aankopen van haar leden bij fabrikan-
ten en distributeurs. GFT biedt u een compleet aanbod van meer dan 100 nationaal en internationaal 
actieve partners in de sectoren beveiliging, informatie- en telecommunicatie-, media- en passieve 
netwerktechnologie. Als centraal kantoor verwerkt GFT de betalingsstromen tussen GFT-leden en 
gecontracteerde leveranciers, waardoor zij een hoge kredietwaardigheid krijgen en tegelijkertijd 
onze lidbedrijven ontlasten van de factureringslast.

GFT controleert inkomende facturen, onderschept en controleert onjuiste facturen, factureert de 
aangesloten bedrijven en bezorgt uw facturen - elektronisch of op papier, zoals u wenst. Bovendien 
ondersteunen wij uw liquiditeitsplanning: via een beveiligd portaal hebt u toegang tot de dagelijks 
bijgewerkte prognose van de vervaldagen en tot de respectievelijke vorderingen en facturen van uw 
onderneming. 

GFT-leden hebben toegang tot meer dan 3,0 miljoen artikelgegevens van de belangrijkste 
fabrikanten en distributeurs, die permanent in onze database worden bijgehouden en automatisch 
kunnen worden overgebracht naar de es2000 merchandise managementsystemen van onze leden of 
via interfaces beschikbaar kunnen worden gesteld in andere merchandise management systemen. 
Bovendien bieden wij onze leden tal van andere voordelen via het GFT-intranet:

•  Individuele vragen en evaluaties, zoals omzetgerelateerde 
   gegevens, bonuslijsten, lopende vorderingen, vragen 
   naar variabele omzet, bonusdoelstellingsniveaus, enz.
•  Pdf-facturenarchief

GFT streeft naar langdurige partnerschappen met de toonaangevende fabrikanten en distributeurs 
in de industrie, voor wederzijds voordeel. Met elke leverancier wordt onderhandeld over contracten 
die een eerlijke, praktische en rechtszekere basis vormen voor de zakelijke transacties van onze 
leden. Naast de algemene voorwaarden en standaard contractonderwerpen, zoals algemene 
voorwaarden, garantie, aansprakelijkheid, enzovoort, verduidelijkt GFT namens de leden ook 
complexe kwesties, zoals de end-to-end DSGVO-naleving tot bij de eindklant en nog veel meer.

GFT heeft raamovereenkomsten met aantrekkelijke speciale voorwaarden voor de aankoop van 
elektriciteit en gas, het gebruik van kredietagentschappen, de aankoop van nieuwe auto‘s, mobiele 
telefoontarieven, tankkaartpools en nog veel meer om u te helpen geld te besparen. 

GFT ondersteunt de werknemers van haar leden door hen te ontwikkelen en uit te dagen, zodat zij 
concurrerend blijven. GFT biedt innovatieve leermiddelen zoals e-learningportalen, seminars en 
trainingen, maar ook webinars en web-based trainingen (WBT) die direct op de werkplek kunnen 
worden gegeven. Ook stimuleren wij actief netwerken via  prestatiecirkels, rondetafelgesprekken 
met de raad van bestuur en de raad van commissarissen, of de spraakmakende GFT-
branchebijeenkomsten in het voor- en najaar van elk jaar.

GFT verleent een langere betalingstermijn van maximaal 90 dagen voor grotere projecten, 
afhankelijk van de kredietwaardigheid. Bovendien beschikken onze leden met CRONBANK AG* over 
een full-service bank, die hen ondersteunt met op maat gesneden concepten voor de beveiligings- 
en ICT-sector en een altijd te raadplegen adviesdienst.

In samenwerking met de Hagebau-Verzekeringsservice - de grootste aanbieder van 
verzekeringsdiensten op het gebied van bedrijfsverenigingen - bieden wij u met de „Multi-Risk-
Police“ en de „Cyber-Risk-Police“ een allround bescherming die uniek is op de markt en alle relevante 
risicogebieden dekt.

Of u nu zakelijk, fiscaal of juridisch advies nodig hebt - profiteer van de expertise van onze 
specialisten. Als speciale service voor GFT-leden bieden wij gratis* telefonisch juridisch advies op 
de kerngebieden van het arbeids- en handelsrecht.

*) Telefonisch juridisch advies is beperkt tot maximaal 10 minuten per gesprek en gaat ervan uit dat de advocaat bepaalde    
     documenten (arbeidsovereenkomst, algemene voorwaarden, enz.) niet vooraf hoeft te zien.

Inkoop - centrale facturering Artikelgegevens en IT-diensten

Rechtszekerheid in voorwaarden Raamovereenkomsten & diensten

Bijscholing & netwerken

Financiën, banken en verzekeringen
Advies & diensten

•  Webwinkels van leveranciers
•  Archief Nieuwsbrief
•  GFT -forums en -nieuws
•  Kaderovereenkomsten
•  Uitwisseling van activa
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* Niet alle diensten zijn in alle landen 1 op 1 beschrikbaar. Neem contact met ons op!



 

* niet alle Leveranciers zijn in alle landen een-op-een beschikbaar. Neem contact met ons op!

Uittreksel van onze 
PARTNERLEVERANCIERS*

Altijd in het belang  
VAN ONZE LEDEN

  Wij creëren toegevoegde waarde voor leden 
en leveranciers.

  Wij versterken uw prestaties.
  Wij verhogen uw winstgevendheid.
 
Lid van GFT - de belangrijkste feiten in één 
oogopslag:

 Als gespecialiseerd installateur bent u lid van 
GFT Gemeinschaft Fernmelde-Technik eG, 
gevestigd in Hilden, Duitsland.

  Uw investering: EUR 1.000,-  aan inschrijfgeld 
en  EUR 3.100,- voor één aandeel in het 
bedrijf.

    (wordt terugbetaald wanneer u vertrekt).

 U plaatst bestellingen bij leveranciers in naam 
en voor rekening van GFT tegen de 
onderhandelde voorwaarden. Individuele 
prijsafspraken, bijv. voor projecten, zijn nog 
steeds mogelijk.

  GFT werkt in uw belang: op de jaarlijkse 
algemene vergadering beslist u over de 
jaarrekening en de bestemming van de winst 
en kiest u de raad van commissarissen.

  De uitbetaling van de bonus en het overschot* 
aan alle leden vindt plaats op de 
afsluitingsdatum van de jaarlijkse algemene 
vergadering (jaarlijks uiterlijk op 30 juni).

* Bonus- en surplusuitkeringen worden berekend op basis van 
de bereikte bonusdoelstellingen en uw inkoopvolume. Zij zijn 
dus individueel. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen wij 
een voorbeeldberekening maken die geschikt is voor uw 
onderneming.
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GFT: de succesfactor voor meer 
dan 180 partners in Duitsland, 
Nederland en Oostenrijk, die al 
meer dan 50 jaar vertrouwen op 
de kracht van de gemeenschap.
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Wat zeggen onze  
LEDEN

Meer dan 180 aangesloten bedrijven op 250 locaties spreken voor zich. 
Als marktleidende inkoop- en service coöperatie voor de ICT- en 
beveiligingstechniekindustrie creëert GFT vandaag en in de toekomst 
echte meerwaarde en biedt u onovertroffen concurrentievoordelen.

Op koers voor groei met andere GFT - leden.

„De verschillende formaten van prijslijsten en artikelgegevens 
van onze leveranciers moeten bij elke update voor ons goede-
renbeheersysteem worden aangepast. Bovendien moeten ook 
de prijswijzigingen op korte termijn, die helaas steeds vaker 
voorkomen, snel worden bijgewerkt, zodat de berekening van 
onze aanbiedingen altijd correct is. GFT neemt deze tijdroven-
de processen van ons over en verzorgt de vaak ongeplande 
prijsupdates, zodat onze bedrijfsvoering niet wordt onderbro-
ken en de kantooruren tot een minimum worden beperkt.“

Stefan Auböck, 
Algemeen directeur
www.auboeck.co.at

„Toen ik in 1999 telenetwork AG oprichtte, was ik vanaf het 
eerste moment overtuigd van het dienstenaanbod van GFT:  
de gezamenlijke bundeling van krachten voor een sterkere 
onderhandelingspositie, waardoor wij als middelgrote 
onderneming over de hele linie betere voorwaarden kunnen 
krijgen.“

Peter Schömer, 
Raad van bestuur

www.telenetwork.de

Interesse? Neem contact met ons op!
Wilt u meer weten over GFT Nederland en hoe ook u, als lid van 
GFT, kunt profiteren van het brede scala aan diensten? 

Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken voor 
een vrijblijvend consult. Wij komen graag naar u toe om uw 
vragen te beantwoorden.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Bel de heer Harmen W. Teesselink op +31 (6) 44242473, 
of stuur ons een bericht op h.teesselink@gft-eg.nl.

Harmen W. Teesselink
COO / Managing Director GFT Benelux

„Van niet te onderschatten belang is het onderwerp van de 
garantie en de verplichtingen na de uitvoering. Hier hebben 
wij, door onze krachten te bundelen binnen GFT, veel meer 
vooruitgang geboekt, dan wij alleen zouden hebben gedaan. 
Zo konden wij onze marktmacht als leden inbrengen 
tegenover de fabrikanten.“

Jürgen Christ, 
Algemeen directeur

www.heldele.de
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GFT Gemeinschaft Fernmelde-
Technik eG
p/a GFT Nederland
Otto-Hahn-Str. 16
40721 Hilden

Telefoon: +49 2103 700-0
     +31 6442 424 73
E-mail: mail@gft.eg.nl
Internet: www.gft-eg.nl

SAMEN
een nieuwe weg inslaan.


