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REFERENTIES [1]
We delen graag de ervaringen van onze klanten met u! Lees hieronder diverse klantervaringen:
Referentie IP Lichtreclame
Zelfs toen ik in 1994 begon bij IP Letters (nu IP lichtreclame) was Comhan al een van de aluminium leveranciers van plaatmateriaal,
kokers en profielen. Met alle afdelingen binnen het bedrijf is het contact prettig: er worden duidelijke afspraken gemaakt en de
communicatie verloopt soepel. Comhans kracht zit daarnaast in de diversiteit van hun assortiment en de ruime voorraden. Ook wordt er
daadwerkelijk actief meegedacht in het ontwikkelings-/innovatieproces, wat erg aangenaam is. - Rob van der Linden
Referentie Luxlight
Onze langdurige samenwerking met Comhan ervaren we als zeer positief. Onze vaste contactpersoon is erg vriendelijk en werkt
oplossingsgericht. Er wordt duidelijk gecommuniceerd en vanuit Comhan denken ze goed mee om tot de juiste oplossingen te komen
voor specifieke projecten en opdrachten. Dankzij de prettige samenwerking over langere termijn zien we Comhan inmiddels dan ook niet
meer puur als leverancier, maar echt als een betrouwbare partner! - Marcel Rademakers
Referentie VPG
We werken al jarenlang samen en beschouwen Comhan als een hele fijne samenwerkingspartner. We nemen zowel handelslengtes als

maatmetaal producten af; het is prettig dat Comhan beide voor ons kan verzorgen! Het team van Comhan is welwillend, servicegericht en
denkt actief met ons mee. Wanneer producten met spoed nodig zijn, wordt altijd bekeken of eerder geleverd kan worden.- Sander Mols
Referentie (Anoniem)
Hoewel Comhan een grote organisatie is, heeft het de uitstraling van een kleinschalig familiebedrijf. Medewerkers zetten zich vanuit het
bedrijf sterk in voor de belangen van de klant en staan elkaar hier ook in bij.
Wij ervaren de werkwijze van Comhan dan ook als zeer prettig. De communicatie verloopt aangenaam en Comhan toont een hoge mate
van flexibiliteit, ook als we tussendoor nog wat wijzigingen door willen geven. Daarnaast biedt Comhan een groot assortiment aan, wat
levering uit voorraad meestal mogelijk maakt. Zelfs profielen die niet in het standaard assortiment zitten zijn veelal verkrijgbaar.
Referentie Van Vliet Medical
Na de eerste gesprekken is de productie van ons aluminium extrusie profiel [2] vrij snel door Comhan overgenomen. De werkwijze van
Comhan is prettig, open en duidelijk. Ook over de manier waarop zij met ons meedenken zijn we zeer tevreden. Bovendien zijn in de
communicatie de lijnen kort en als een relatief klein bedrijf vinden we dat erg fijn samenwerken. Vragen en/of problemen worden dan ook
altijd snel opgelost en beantwoord. Dat is denk ik ook de kracht van Comhan: snel kunnen handelen en veel kennis in huis hebben.Nathalie Hendriks
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