Het nieuwe werken : Ergonomie en bewegen.
Gezondheid - Productiviteit - Vitaliteit - Creativiteit - Motivatie - Concentratie - Waardering - Zich wel voelen
te laten zien en eventueel een tekening van
de nieuwe inrichting te overleggen.”
Al het opgekocht en ingeruild meubilair
wordt door het team van Broecan volledig
schoongemaakt, nagekeken en indien
nodig gerepareerd zodat ze weer verkoop in
kunnen. “Wat niet goed is wordt afgevoerd,
maar het kan ook gebeuren dat wij een
nieuw blad plaatsen op het oorspronkelijk,
gebruikt onderstel”.
We hebben zelf een enorme voorraad, maar
onze leveranciers kunnen ook dusdanig
snel schakelen dat we binnen een korte tijd
de complete bestelling kunnen leveren. In
onze 1600m2 showroom in Weeze zijn vele
modellen, typen en kleuren te bezichtigen.

Broecan is al 25 jaar specialist op het gebied
van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.
In 2001 kozen eigenaren Broer en Jack Canjels
bewust voor een 1600 vierkante meter
grote showroom in het Duitse Weeze. “Wij
bedienen van hieruit zowel de Nederlandse
als Duitse markt. Alles onder één dak was
daarbij de beste oplossing. De klant kan
kijken en vergelijken.
Voor Nederlandse klanten die het liever
dichter bij huis zoeken, is het mogelijk om
op afspraak ons kantoor aan de Celsiusweg
32-58 in Blerick te bezoeken. Ook daar is
een klein gedeelte van ons assortiment te
bezichtigen.”
Het meedenken met de klant
De juiste oplossing op de juiste plaats, voor
een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding:
dáár draait het om bij Broecan. De
persoonlijke band met onze klanten vinden
wij erg belangrijk. Graag adviseren wij onze
klanten over de mogelijkheden. Ook bij
gebruikte meubelen is iedereen verzekerd
van een uitstekende service. Levering en
montage zijn mogelijk en voor klanten met
weinig tijd biedt onze uitgebreide website,
www.broecan.nl uitkomst.
Broecan staat bekend om het uitgebreide
assortiment aan bureaus, tafels, kasten en
stoelen, zowel nieuw als ook gebruikt.
Het zijn echter vooral de moderne
zit/sta-werkplekken
waarmee
deze
specialist zich weet te onderscheiden met
deskundig advies en een goede prijs/
kwaliteitverhouding.
“Klanten hebben bij ons alle mogelijkheden,
wij bieden standaard modellen aan, maar
wie kiest voor nog meer comfort en luxe kan

ook in de hogere prijsklasse bij ons terecht”
zegt Verkoopadviseur Bert Canjels.
Die diversiteit bepaalt de kracht van
Broecan. Ook op het gebied van ander
kantoormeubilair valt er voldoende te
kiezen. “Als bedrijven een compleet nieuw
assortiment aan meubilair willen, zijn ze
bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen
eventueel het door de klant in te ruilen
meubilair meenemen en dit prijstechnisch
op de juiste wijze verrekenen met de nieuwe
aankopen bij ons bedrijf.
Het is belangrijk om goed naar de wensen
van de klant te luisteren, de mogelijkheden

Wie nieuwsgierig is,
is van harte welkom
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