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Over Remotec

Als totaalpartner is Remotec gespecialiseerd in signalisatie, wegmarkeringen, aan-
rijdbeveiliging & afbakeningen, lichtreclames & publicitaire signalisatie, infrastruc-
tuurwerken, laadoplossingen voor auto en fiets, wayfinding en digitale ledscher-
men. Al sinds het prille zetten we ons in om oplossingen te bieden aan klanten. Van 
analyse, ontwerp, productie tot installatie en onderhoud: door alle diensten in-huis 
te verzamelen, kunnen we iedereen van A tot Z ontzorgen. Doorheen de jaren is onze 
expertise sterk toegenomen dankzij interne groei, innovatie en gerichte overnames. 

Onze producten

SIGNALISATIE LICHTRECLAMES 
& BRANDING

REMOTEC

WEGMARKERINGEN
& BELIJNINGEN

WAYFINDING &
PICTOGRAMMEN

(SOLAR)
FIETSENSTALLING

AANRIJDBEVEILIGING
& AFBAKENING

LED DISPLAYS

LED

RE-CHARGE
LAADPALEN

OFFICIËLE
VERDELER

INNOVATIONS

INFRA

Signalisatie

RGB 104,6,44

CMYK 34,100,51,54

#68062c

Wegmarkeringen & belijningen

RGB 198,194,181

CMYK 25,20,28,3

#C6C2B5

Lichtreclames & publiciteit

RGB 37,153,178

CMYK 76,20,25,3

#2559B2

Fietsenstallingen

RGB 0,171,96

CMYK 78,0,78,0

#00AB60

Aanrijbeveiliging & afbakening

RGB 255,207,2

CMYK 0,18,93,0

#FFCF02

Lettertype QC
- Panton

Lettertypes Remotec
- Gemunu Libre
- Arimo

LED displays

RGB 229,36,33

CMYK 0,94,90,0

#E52421

Infra

RGB 63,63,63

CMYK 66,56,53,58

#3F3F3F

Wayfinding & pictogrammen

RGB 0,94,184

CMYK 90,62,0,0

#005EB8

Quality Colors

RGB 235,96,23

CMYK 1,73,97,0

#EB6017

Re-charge laadpalen

RGB 147,198,155

CMYK 48,3,49,0

#93C69B

RGB 234,98,13

CMYK 1,71,99,0

#EA620D

Skipper TM

RGB 111,111,110

CMYK 53,43,43,28

#6F6F6E

Onze statistieken

5 vestigingen 115+ werknemers 12000+ producten

20000+ klanten 16000+ cases ISO 9001 gecertificieerd



Wat is de Remotec Academy?

Remotec Academy wil kandidaten zo goed mogelijk begeleiden in hun professioneel 
traject. Aan de hand van introductiedagen, interne en externe opleidingen en stage-
periodes worden ze klaargestoomd voor een nieuw hoofdstuk binnen Remotec.

Remotec Academy richt zich op 3 verschillende doelgroepen:

  - Afgestudeerden die klaar zijn voor een eerste werkervaring
  - Werknemers/werkzoekenden die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging
  - Mensen die een volledige carrièreswitch beogen
  

Kort samengevat

Bij het aanwerven merkten we dat kandidaten met veel potentieel afhaakten bij het 
zien van specifieke, voor hen onbekende, jobomschrijvingen. Om dit te vermijden werd 
gezocht naar een manier om de instapdrempel te verlagen. Na enkele brainstormses-
sies vonden we de oplossing in de Remotec Academy. Met een traject op maat,  
onder begeleiding van een specialist, krijgen kandidaten de kans om nieuwe talenten 
te ontdekken en om te zetten in een relevante jobfunctie.

Het traject bestaat uit drie grote stappen: een open jobdag, een introductie door een 
specialist en een inloopperiode. Gedurende deze trajecten op maat worden kandi-
daten bijgeschoold, onderworpen aan verschillende tests en krijgen ze de kans om 
hun talenten te ontplooien. Blijkt het op het einde van de rit om een perfect match te 
gaan? Dan is er een grote kans dat de kandidaat lid wordt van de Remotec familie!

Met dank aan onze constante groei is er heel wat werkgelegenheid gecreëerd.  
Bij Remotec zullen in 2022 en 2023 meer dan 30 jobs te verkrijgen zijn. Met onze  
Remotec Academy zorgen we voor de juiste mensen op de juiste plaats. Iedereen 
krijgt een eerlijke kans om talenten te ontdekken en ontwikkelen.



De ideale functie

Planning launch

Op donderdag 23 juni 2022 vindt de officiële launch van de Remotec Academy 
plaats. Pers, ambassadeurs en andere genodigden krijgen een rondleiding binnen 
Remotec en krijgen in primeur de startdata van alle opleidingsdagen. Bovendien 
zullen ze hun eigen vaardigheden mogen testen door de inleidingsproeven die  
kandidaten moeten doorlopen uit te voeren. 

23 juni 2022

Het traject op maat start voor elke potentiële kandidaat met een jobest. Op die  
manier worden ze gelinkt aan een functie binnen Remotec. De resultaten van deze 
test zijn doorslaggevend bij het bepalen van hun opleidingen. 

Remotec BV
Poortakkerstraat 7 - 9051 Sint-Denijs-Westrem    

info@remotec.be 
+32 (0)9 321 85 85

op maandag t.e.m. donderdag: 8u30 - 12u en 12u30 - 17u
op vrijdag: 8u30 - 12u en 12u30 - 15u

Contactgegevens



Remotec in beeld



De geschiedenis van Remotec

1983
Remotec bvba wordt opgericht door Jean-Yves Crevecoeur. Hij verkocht toen high 
tech beton- renovatie producten aan de industrie. Re-mo-tec was de afkorting van 
Renovation by Molecular technologies.

Het roer wordt omgegooid en Jean-Yves start zijn eigen signalisatiebusiness. Hij 
hypothekeerde zijn huis om de allereerste high-tech CNC gestuurde snijplotter te 
kopen t.w.v. 5.000.000 bef (€ 124 000). Hij richtte zich toen vooral op het produce-
ren van identificatieplaatjes en zelfklevers. De productie gebeurde gespreid in de 
bureau en garage van het ouderlijke huis. De totale werkoppervlakte bedroeg toen 
80m².

1988

1993
Zoon Yves, student handelsingenieur, wijdt zijn volledige eindwerk aan “Veiligheids-
signalisatie in de chemische industrie”. Dit vormde de basis voor de expansie van 
de daaropvolgende jaren. Eens afgestudeerd trok Yves richting Antwerpse haven 
met zijn eindwerk onder de arm en bezocht daar alle grote chemische en petroche-
mische bedrijven op zoek naar potentiële klanten. Veiligheid zat in de lift en menig 
veiligheidsverantwoordelijke had oren naar zijn verhaal. Velen van hen gingen on-
middellijk met Remotec in zee.

1994
Door de lancering van de gratis analyses, krijgt Remotec een volgende groeischeut. 
De eerste werknemer wordt aangenomen om de productie op te krikken en de 
vraag naar signalisatie te kunnen blijven beantwoorden. 

2002
De site ‘Poortakkerstraat 7’ wordt aangekocht, met een oppervlakte van 1.500m². 
Maar liefst 6x groter dan in het ouderlijke huis! Om de kosten te dekken kiezen 
Jean-Yves en Yves om 60% van deze oppervlakte te verhuren aan andere bedrijven.

Remotec richt La Signalisation Industrielle op in Rijsel, de Franse tak van Remotec is 
een feit.

2008
Het jaar van de economische crisis waarin Remotec zijn eigen installatiedienst 
opstart. Bovenop het bedenken en produceren van de signalisatietoepassingen, 
kunnen we de producten nu ook zelf installeren. De klanten ervaren dit als een grote 
meerwaarde waardoor Remotec de crisis sterker te boven komt.



2011
Yves Crevecoeur neemt de volledige leiding van de verschillende bedrijven op zich.

2013
Remotec richt de afdeling industriële wegmarkeringen op als aanvulling voor de 
signalisatietoepassingen. Industriële signalisatie en belijningen gaan hand in hand 
en versterken de veiligheidsmaatregelen. De oprichting van deze afdeling was een 
logisch gevolg van de groei en ervaring die Remotec de jaren voordien heeft opge-
daan.

2014
Digital printing doet zijn intrede in Remotec. Zeefdrukken blijft interessant voor grote 
oplages maar digitaal printen is dankzij de lage opstartkost ook geschikt voor klei-
nere bestellingen. Daarnaast kan je met digital printing veel gedetailleerder werken 
en zijn er veel meer mogelijkheden op vlak van kleur.

2018
Op 1 januari 2018 wordt de Nederlandse tak van het bedrijf officieel opgericht. Re-
motec Nederland bv staat op de kaart! Kort daarna begint de gedeeltelijke afbraak 
van de huidige site: het startschot voor een grondige renovatie en uitbreiding van 
de burelen en productieruimte.

In augustus neemt Remotec het failliete Decomar/Icossigns over en start zo officieel 
haar eigen afdeling Lichtreclames & publiciteit op. Naast het beveiligen en optima-
liseren van bedrijven, helpen we hen nu ook mee in de spotlights staan.

2020
Op 1 juli 2020 wordt Actual Sign, gespecialiseerd in wayfinding en veiligheidspicto-
grammen, uit Machelen overgenomen. Actual Sign heeft meer dan 30 jaar ervaring 
in het ontwerpen en produceren van hoofdzakelijk indoor signalisatie, wayfinding 
en pictogrammen, de instrumenten bij uitstek voor visuele communicatie.

Op 11 december 2020 wordt Signa Markings, gespecialiseerd in industriële belijnin-
gen, uit Puurs overgenomen. Remotec blijft inzetten op interne groei en groei door 
overnames.

2022
2022 startte met groot nieuws. Quality Colors werd officieel lid van de Remotec 
Group. Dankzij deze samenwerking specialiseert Remotec zich nu ook in (re)bran-
ding van ondernemingen.

Sinds mei 2022 is Remotec officiële verdeler van de producten van Skipper. Dankzij 
deze aanvulling op ons assortiment wordt de ambitie om risico’s te verminderen en 
operationele efficiëntie te verhogen alleen maar kracht bijgezet.



Remotec in de media

Overname Actual Sign - Made In



Ludieke dispensers - HLN & Made in



Kanaal Z - videoreportage Remotec



Publicatie boek Coaching Solutions


