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Download  
onze handige app! 

Oog voor detail

Cable Partners
uw kabelleverancier

»

»
Wij weten dat dit bedrijfsprofiel geen totaalbeeld geeft van ons bedrijf en 
van de uiteenlopende mogelijkheden die wij bieden. Neem daarom gerust 
contact op met onze verkoopafdeling wanneer u meer wilt weten of als u 
een afspraak wilt maken met een van onze medewerkers. Bel of mail ons 
ook als u op zoek bent naar een van de meest uitgebreide en handzame 
kabelcatalogi van Nederland. Deze zenden we u graag toe! 

Cable Partners heeft een eigen app. Hiermee kunt u heel eenvoudig 
kabelberekeningen uitvoeren. Bovendien bent u met deze app overal  
en altijd op de hoogte van de laatste koperkoersen (DEL en LME).

DOWNLOAD ONZE APP OP  
WWW.CABLEPARTNERS.NL/DYNAMIC-APP

More information?
We are well aware that this business profile does not provide a complete picture of our 
company and of the wide range of possibilities we offer. Therefore, feel free to contact 
our sales department if you wish to know more or if you wish to make an appointment 
with one of our staff members. Also be sure to give us a call or send us an e-mail if you 
are looking for one of the most extensive and handy cable catalogues in the Netherlands. 
We will gladly send it to you!

Download our nifty app!  
Cable Partners has a nifty app that allows you to easily calculate the dimension of the 
to be used cable. Moreover, this app keeps you informed of the latest copper prices 
(DEL and LME) anywhere, anytime.



UW KABELLEVERANCIER

Cable Partners is opgericht in 1995 vanuit de heldere visie om partnership te 
bieden – zowel aan afnemers, leveranciers als aan medewerkers. In de beginjaren 
gaven we hier invulling aan als leverancier van ‘speciaalkabel’. Vanaf 1999 bieden 
wij elk type elektriciteitskabel, zodat klanten uit ieder marktsegment, op elk gewenst 
moment, kunnen worden voorzien van de juiste kabel. 

Onze uitgebreide voorraad is niet onze enige kracht. Wij onderscheiden ons ook 
op het gebied van dienstverlening, waarmee onze afnemers kosten besparen op 
het gebied van logistiek en voorraad. In deze verregaande dienstverlening spelen 
onze medewerkers een zeer belangrijke rol. 

Door te luisteren naar de wensen van onze afnemers en daar daadwerkelijk op 
in te spelen, zijn wij gegroeid naar de positie die wij momenteel hebben in 
de kabelmarkt: die van een gerespecteerde kabelleverancier met een warme 
betrokkenheid bij elke klant.

ONZE MISSIE:  
TOTAALLEVERANCIER ZIJN VOOR DE 

ZAKELIJKE MARKT OP HET GEBIED VAN 
ELEKTRICITEITSKABEL EN TOEBEHOREN

Een 
woordje 
vooraf …

»

A few words of introduction…
Cable Partners was founded in 1995 with the clear mission of providing partnership to buyers, 
suppliers and staff. In the initial years we accomplished this by being a ‘special’ cable’ supplier.  
Since 1999, we offer a complete range of electrical cable, supplying customers in every market 
segment with the right cable at the right time. 

Our enormous stock is not our only strength. We also stand out when it comes to service, enabling 
our buyers to reduce logistics and stock costs. Our staff members play a key role in this very high 
level of service. 

By listening to the wishes of our buyers and effectively responding to them, we have reached the 
position we currently occupy in the cable market: that of a leading cable supplier mindful of  
the needs of each customer.
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CABLE PARTNERS,
  PERSONAL TOUCH

Verregaande flexibiliteit    

Klantgericht denken   

Kennis van producten en toepassingen 

Een breed kabelassortiment 

Just-in-time-levering 

»»

EEN BREED ASSORTIMENT 
KWALITEITSKABELS EN 

EEN IJZERSTERKE SERVICE

Kabeloplossing Datacentre
In nauwe samenwerking met een installateur heeft Cable 
Partners een kabel ontwikkeld die tot grote tijdsbesparingen 
heeft geleid. Dankzij deze besparing kon het project  
binnen de gestelde termijn worden opgeleverd. Dit 
leverde onze klant een zeer tevreden opdrachtgever op.

Logistieke oplossing Metro Rotterdam
Tijdens werkzaamheden aan het metrospoor kon  
’s nachts slechts enkele uren gewerkt worden. Boven-
dien konden kabels niet opgeslagen worden vanwege 
diefstalgevaar. Daarom leverde Cable Partners ’s nachts 
bij aanvang van de werkzaamheden de benodigde  
kabels aan, en werden de lege haspels de volgende 
dag weer opgehaald. Deze flexibele levering werd 
tijdens het hele project gehanteerd. 

Kabel vergeten te bestellen?
Op een vrijdag moest een installateur starten met zijn 
werkzaamheden bij een slibverwerking. De middag 
ervoor kwam hij erachter dat er geen kabels besteld 
waren. Cable Partners werd ingeschakeld, waar men met 
man en macht de hele nacht doorwerkte om de totale 
kabellijst van meer dan 60 snijlengten aan te leveren. 

Engineering on the job
Een installateur heeft de opdracht verkregen om een 
groot sluizencomplex om te bouwen. De benodigde 
kabel moest de ene dag nog geëngineerd worden,  
om de dag erna al op de plek van bestemming te 
kunnen zijn. Dankzij de service en logistiek van  
Cable Partners kon het project op de juiste wijze 
worden opgeleverd.

Kabels leveren met een ijzersterke service. Op die belofte mag u ons afrekenen. Om hieraan tegemoet te 
komen, hebben wij al bij onze oprichting richtlijnen opgesteld waaraan onze dienstverlening moet voldoen. 
Het resultaat is het kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2008. En aan kwaliteit doen wij geen concessies!

De speerpunten Typisch Cable Partners 

Forgot to order cable?
An installer had planned to start his operations on a sludge 
disposal project. On the afternoon before, they discovered that no 
cables had been ordered. Cable Partners was brought in and they 
made an all-out effort throughout the night to supply the total cable 
list of more than 60 cutting lengths. 

Engineering on the job 
An installer was commissioned to build a large lock complex. They 
needed cable, but the required cable had to be engineered during 
the day and to be installed on its destination the following day. 
Thanks to the service and logistics of Cable Partners, the project 
was properly completed.

We guarantee great quality cables and provide top-notch 
service. Since the start of our have guidelines in place 
that our service must adhere to. This way we are sure to 
live up to our promise. The result is our ISO 9001:2008 
quality label, which we never ever compromise on.

The advantages 
  A high degree of flexibility 
  Customer-focused thinking 
  Knowledge of products and applications 
  A wide range of cables 
  Fast and just-in-time delivery 

This is Cable Partners 

Cable solution for a data centre
In close collaboration with an installer, Cable Partners developed a 
cable that resulted in great time savings. Thanks to this, the project 
was completed within the specified timeframe. As a result, the 
client of our customer was very satisfied.

Logistic solution for the Rotterdam underground 
During operations on the underground, it was only possible to 
work for a few hours at night. Moreover, it was impossible to 
store cables due to the risk of theft. For that reason, Cable Partners 
supplied the required cables at the start of the operations at night, 
and picked up the empty drums the following day. This flexible 
supply scheme was maintained for the duration of the project. 

»
»
»
»
»
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NOEM  
EEN TYPE KABEL 
EN WE HEBBEN 

HET IN HUIS

CABLE PARTNERS,
  OOG VOOR DETAIL

Over ons assortiment kunnen wij eigenlijk heel kort zijn. De 
breedte omvat het segment van installatiekabel tot alarmkabel 
en alles wat daartussen valt. De kans dat wij de kabel die u 
nodig hebt op voorraad hebben, is dus groot. En mochten wij 
onverhoopt eens niet uit voorraad kunnen leveren, dan kunnen 
wij altijd zorgen voor een passende oplossing. Dit dankzij onze 
contacten in de mondiale kabelmarkt.

Het is onze taak om u te ontzorgen. Daarom snijden wij in ons 
magazijn de kabel die benodigd is desgewenst op maat. Klaar 
voor just-in-time-levering naar elektrotechnische grossiers en 
installateurs in heel Nederland en zo nodig in het buitenland.  
Zo kunt u altijd direct aan de slag met onze kwaliteitsproducten. 
In welke branche u ook actief bent: utiliteit, industrie, offshore  
of scheepvaart. 

Het assortiment
ons huismerk 
We leveren een groot aantal kabeltypen onder het 
private label DYNAMIC. Kabels die voldoen aan door 
ons gestelde kwaliteitseisen en aan voorgeschreven  
IEC-normen. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van  
de DYNAMIC-kabellijn geleverd met KEMA-keur.  
U bent dus altijd verzekerd van kwaliteitsproducten.

» »

The assortment 
We can be very brief about our assortment. It ranges from installation cables to 
alarm cables, as well as covering everything in-between. So chances are that we 
have the cable you need in stock. In the unlikely event of us not being able to 
supply from stock, we can always provide an appropriate solution thanks to our 
contacts in the global cable market.

It is our task to take care of everything. That is why, if so desired, we cut the 
required cable to length in our warehouse. Ready for just-in-time delivery 
to electro-technical wholesalers and installers across the Netherlands and, if 
necessary, abroad. This way, you can always use our quality products right away, 
no matter what line of business you are in: utility, industry, offshore or shipping. 

                       our home brand 
We supply a large number of cables under the label ‘DYNAMIC’. 
They each meet the high quality requirements set by us as well as 
the acquired IEC standards. Additionally, we supply a wide range 
of cables with KEMA approval. So you are always guaranteed to 
get products of the highest quality.
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