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1. MOBIEL TOILET

Voor wie helemaal niet vertrouwd is met de toiletverhuringsindustrie beginnen wij deze wegwijzer met 
een uitvoerige beschrijving van het product dat u zou willen verhuren. 

Een mobiel toilet is een op zichzelf staand buitentoilet, vervaardigd van gegoten plastic in vele verschillende 
kleuren, en vaak gebruikt als tijdelijk toilet op bouwplaatsen en grote bijeenkomsten en evenementen. 

De meeste mobiele toiletten zijn cabines voor één enkele gebruiker. Aangezien het meestal alleenstaande 
structuren zijn, wordt hun stabiliteit verhoogd door het gewicht van de opvangtank die gewoonlijk een 
lege dispenser voor een vloeibaar ontsmettingsmiddel en een geurbestrijdingsmiddel bevat. Gewoonlijk 
kan men kiezen tussen tanks van het Europese type (zittend) en tanks van het Oosterse type (gehurkt).  
Alle eenheden van Satellite Industries worden geleverd met een standaardurinoir, een vergrendelbare 
deur, een ventilatie bovenaan en een ontluchtingsbuis voor de opvangtank. Wanneer het toiletdeksel 
open wordt gelaten, wordt de stroom van de tankventilatie omgekeerd.  De meeste zijn betrekkelijk licht 
voor een gemakkelijke transporteer- en hanteerbaarheid.

Er bestaan ook “grotere” mobiele toiletten. Die zijn meestal bestemd voor rolstoelgebruikers en mensen 
die meer ruimte nodig hebben (bijv. een moeder met kinderen). 

Mobiele toiletten worden tegenwoordig meestal gecombineerd met een mobiel handwasstation. Die 
stations hebben een voetpomp om water te nemen en dienen om de handen te wassen na het gebruik 
van de toiletten. Andere toebehoren zijn onder meer urinoirs, opslagtanks en alleenstaande tanks.

Mobiele toiletten bieden verschillende voordelen die grotendeels te maken hebben met hun 
verplaatsbaarheid en stevigheid. Ze worden verhuurd aan klanten door bedrijven die hun reinheid 
garanderen, en worden normaal dus regelmatig geledigd, gereinigd, ontsmet en ontgeurd. Aangezien 
ze geen leidingen bevatten, kunnen ze ook niet verstopt raken. Een gemiddeld mobiel toilet heeft een 
voldoende capaciteit voor 10 mensen gedurende een 40-urenweek alvorens de inhoud een onhygiënisch 
peil bereikt.
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De geboorte
De industrie ontstond ergens in de 
jaren 1940 op de scheepswerven 
van Long Beach, California, USA. 
De scheepsarbeiders moesten 
naar het dok gaan telkens 
wanneer ze naar het toilet 
moesten. De US Navy zag in dat 
dat een heleboel tijdverlies met 
zich meebracht en vroeg de 
persoon die de opvangtanks van 
de doktoiletten ledigde of hij 
een toilet kon maken dat tijdelijk 
kon worden geïnstalleerd op 
het schip waar de arbeiders aan 
bezig waren. Er werd een houten 
cabine ontwikkeld met een 
kleine opvangtank, en het eerste 
mobiele toilet was geboren. 
Dit unieke concept verspreidde 
zich snel over de bouwindustrie 

en werd ook ingevoerd door 
organisatoren van grote 
evenementen.

Commercialisering
Net als iedere industrie kende ook 
de industrie van mobiele toiletten 
een moeilijk begin. Zo werden 
de eerste mobiele toiletten 
vervaardigd van hout en metaal, 
waardoor ze veel te zwaar waren 
en de geuren absorbeerden. 
Begin jaren 1970 kwamen er 
mobiele toiletten van glasvezel 
op de markt. Die waren lichter 
dan hout en veel gemakkelijker 
te transporteren. Daarmee waren 
echter niet alle problemen uit 
de weg geruimd. De glasvezel 
toiletten vereisten heel wat meer 
onderhoud wegens de broze aard 

van het materiaal. Bovendien 
absorbeerde het glasvezel ook de 
geuren in de opvangtank, zodat 
het al gauw een verkeerde keuze 
bleek. Pas midden de jaren 1970 
maakte de mobiele toiletten van 
polyethyleen hun opwachting. 
Polyethyleen, het materiaal 
dag nog steeds wordt gebruikt, 
maakte de toiletten lichter en 
duurzamer. Bovendien waren 
ze gemakkelijker te reinigen 
aangezien PE een niet-poreus, 
niet-absorberend materiaal is. 

2.1 Voorgeschiedenis

2. TOILETVERHUURINDUSTRIE



Een snel groeiende industrie
De industrie van mobiele 
toiletten is overal ter wereld snel 
gegroeid dankzij de economische 
voordelen die zij verschaft voor 
de bouwsector en de sector van 
openluchtmanifestaties. 

Mobiele toiletten helpen geld 
besparen op bouwplaatsen en 
andere werkomgevingen omdat 
ze bijdragen aan een besparing 
van tijd en arbeidskosten. 
Arbeiders zijn productiever 
omdat ze minder tijd verliezen 
met sanitaire stops en omdat 
de mobiele toiletten schoon en 
comfortabel zijn. De toiletten 
zijn gemakkelijk te verplaatsen 
en kunnen de arbeiders volgen 
naargelang het project vordert. 

Voor openluchtmanifestaties 
genereren mobiele toiletten meer 
inkomsten voor de organisator 
omdat de toeschouwers langer 
blijven en meer geld uitgeven. 
In het algemeen bezorgen ze 

de manifestatie ook een beter 
imago. 

Voordelen
Door te zorgen voor een 
behoorlijke verzameling en 
verwijdering van menselijke 
uitwerpselen, op tijdelijke of 
permanente locaties waar er 
geen op de riolering aangesloten 
sanitaire voorzieningen 
beschikbaar zijn, is deze 
industrie belangrijker geworden 
voor de verbetering van de 
volksgezondheid, de vrijwaring 
van de menselijke waardigheid 
en de bescherming van het milieu 
met behulp van een efficiënt en 
goedkoop systeem.

Succes
Het succes van het schone, 
mobiele toilet is haast 
ongeëvenaard. Aangezien het 
geen bewegende onderdelen 
bevat, geen energie verbruikt en 
vervaardigd wordt van kleurrijk, 
niet-poreus plastic met gladde 

oppervlakken, is het draagbare 
toilet populairder geworden 
dan heel wat permanente 
voorzieningen.

Onderhoud
Als onderdeel van de 
toiletverhuurkosten zorgt het 
toiletverhuurbedrijf voor het 
onderhoud van de toiletten met 
een op het aantal toiletgebruikers 
gebaseerde frequentie. Daarvoor 
stuurt het verhuurbedrijf een 
pompwagen naar de betreffende 
plaats, en de chauffeur van de 
onderhoudsvrachtwagen pompt 
de inhoud van de toilettanks over 
naar de tank van de vrachtwagen. 
Vervolgens maakt de chauffeur 
van de onderhoudsvrachtwagen 
de opvangtank van het toilet 
en het toilet zelf schoon 
en vult hij de opvangtank 
opnieuw met zuiverings- en 
g e u r b e s t r i j d i n g s m i d d e l e n . 
De chauffeur zorgt ook voor 
toiletpapier, zeep en zuiver water.

2.2 De toiletverhuurindustrie vandaag



3. DE VERHUURMARKT

1.   BOUW
Dit is het grootste en belangrijkste 
segment. Het is goed voor 
ongeveer 60% van de totale markt 
en bestaat uit bouwterreinen voor 
woningen, bedrijfsgebouwen, 
autosnelwegen, appartementen, 
bruggen, enz. 

In de meeste Europese landen 
zijn bouwondernemingen 
wettelijk verplicht voor sanitaire 
voorzieningen te zorgen. 
Aangezien mobiele toiletten 
gemakkelijk kunnen worden 
geïnstalleerd op zelfs de meest 
afgelegen plaatsen, vormen ze 
de perfecte oplossing voor alle 
bouwterreinen. 
Mobiele toiletten op 
bouwterreinen verhogen de 
productiviteit van de arbeiders 
en kunnen gemakkelijk worden 
verplaatst wanneer dat nodig 
blijkt. Verhuurcontracten 
in de bouw zijn meestal 
langetermijncontracten.

2.   EVENEMENTEN
Hoewel dit ook een 
belangrijk segment is, 
vertegenwoordigt het 
slechts 20% van de markt. 
De meest voorkomende 
evenementen zijn concerten, 
festivals, sportmanifestaties, 
tentoonstellingen & beurzen, 
huwelijken, enz.

Op evenementen zorgen 
uw mobiele toiletten mede 
voor een positief imago in de 
ogen van de bezoeker maar 
ook voor hogere inkomsten voor 
de organisator, aangezien de 
bezoekers langer blijven en meer 
uitgeven. 

Dit is ook het segment 
waarbinnen de meeste toiletten 
voor mensen met een handicap 
worden verhuurd. 
Huurcontracten in de 
evenementensector zijn meestal 
kortetermijncontracten.

3.   RECREATIE
Met recreatie bedoelen wij 
stranden van zeeën of meren, 
parken, sportterreinen, 
dierentuinen, enz. Afhankelijk 
van het land vertegenwoordigt 
dit segment ongeveer 10% van 
de markt. Dat betekent echter 
niet dat het veronachtzaamd 
moet worden. Het aanbieden 
van mobiele toiletten binnen 
dit segment elimineert de 
behoefte aan dure riool-, water- 
en/of elektriciteitsaansluitingen 
en zorgt ook weer voor een 
positiever imago van de locatie. 

Huurcontracten in het 
recreatiesegment worden 
gewoonlijk voor korte tot 
middellange termijn afgesloten.

4.   HANDEL
Dit is het segment van 
de kleinhandelaars, 
dienstverlenende bedrijven 
en industriële bedrijven die 
werknemers en/of klanten hebben 
die buiten werken of winkelen, 
bijvoorbeeld busbedrijven, 
landbouwbedrijven, militaire 
diensten, mijnontginningen, enz.
 
Het marktaandeel van dit 
segment is vergelijkbaar met dat 
van het recreatiesegment (10%) 
en wordt gewoonlijk gezien als 
een manier om het openbare 
imago op te poetsen, het moreel 
van de werknemers te verbeteren 
en zelfs om klanten langer ter 
plaatse te houden. 

De huurcontracten 
in het commerciële 
segment zijn gewoonlijk 
langetermijncontracten.

Er bestaan veel verschillende toepassingen voor mobiele toiletten: industriebedrijven/petrochemische in-
stallaties, markten, boerderijen, paardenshows, optochten, lokale kermissen en alle soorten manifestaties.
De algemene verhuurmarkt voor mobiele toiletten bestaat uit vier hoofdsegmenten:

Behalve deze vier 
hoofdsegmenten, die 
zowat de volledige 
markt dekken, bestaan 
er natuurlijk nog 
andere toepassingen. 
Het is aan u als 
verhuurbedrijf om u 
toe te spitsen op één 
of meer segmenten 
en om actief op 
zoek te gaan naar 
manieren om uw 
activiteit te promoten. 
Aangezien de 

toiletverhuurindustrie 
de komende jaren zal 

blijven groeien, zult u al gauw 
vaststellen dat de verhuurmarkt 
een winstgevende markt is.



4. “DIENSTVERLENING”
Deze pagina zal u inzicht verschaffen in wat een toiletverhuurbedrijf eigenlijk doet. De activiteiten worden 
gewoonlijk “dienstverlening” genoemd en kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën of stappen:

1.   PLANNING EN ADVIES

Net als in iedere industrie is het belangrijkste 
en meest onderschatte gedeelte de planning.  
Tijdens deze fase worden het aantal toiletcabines 
en hun type bepaald, evenals de verwachte 
huurperiode, de schoonmaakintervallen, de 
locatie, de leverings/ophalingsdatum en de 
betalingsvoorwaarden.
Het is natuurlijk heel belangrijk dat het 
verhuurbedrijf er een degelijke planning op 
nahoudt ter voorkoming van dubbele boekingen 
of te veel onverhuurde toiletten.

2.   LEVERING VAN DE TOILETTEN

Bij het leveren van de toiletten dient u na te gaan 
of de locatie normaal toegankelijk is voor het 
onderhoudsvoertuig dat de toiletten in een later 
stadium zal komen ledigen en schoonmaken. 
Er moet ook voor worden gezorgd dat de 
geleverde toiletten gebruiksklaar zijn. De 
toiletcabine moet stabiel staan, de opvangtank 
moet minstens 20 liter water met zuiverings- en 
geurbestrijdingsconcentraat bevatten en het 
toilet moet toiletpapier en andere gevraagde 
producten (bijv. zeep) bevatten.

3.   ONDERHOUD TER PLAATSE

Dat vindt plaats met regelmatige intervallen 
die tijdens de planning worden vastgelegd. Een 
compleet onderhoud ter plaats bestaat in het 
volledig overpompen van de opvangtank in 
de tank van het pompvoertuig, en het volledig 
schoonmaken van de toiletcabine. Eventueel 
bestelde aanvullende uitrustingselementen 
worden eveneens schoongemaakt. Vervolgens 
wordt de opvangtank opnieuw gevuld met 
minstens 20 liter water en een zuiverings- en 
geurbestrijdingsconcentraat. 

Beschadigde of defecte toiletcabines moeten ter 
plaats worden gerepareerd of vervangen.

4.   AFVALVERWIJDERING

Het spreekt vanzelf dat een toiletverhuurbedrijf 
wekelijks een vrij grote hoeveelheid afval 
te verwerken krijgt. Dat moet worden 
weggevoerd naar de geplande of toegewezen 
afvalwaterverwerkingsbedrijven. Die kunt u 
vinden via uw plaatselijke overheid.

5.   OPHALING VAN DE TOILETCABINE

Net als de levering van de toiletten moet ook de 
ophaling ervan op het einde van de huurperiode 
worden uitgevoerd volgens een bepaalde 
procedure. De inhoud van de opvangtank moet 
worden overgepompt in de tankwagen en 
het toiletpapier (en andere verbruiksartikelen) 
moeten worden verwijderd alvorens het toilet 
op de vrachtwagen te laden en te bevestigen. 

VEREISTE UITRUSTING

- Toiletcabines
- Onderhoudsvrachtwagen (incl. 
onderhoudsmodule)
- Chauffeur
-Zuiverings- en 
geurbestrijdingsconcentraat
- Verbruiksartikelen (toiletpapier, 
zeep, ...)



5. WAAROM NU TOETREDEN TOT DE INDUSTRIE?

Er wordt wereldwijd steeds meer gestreefd naar een optimale volksgezondheid, die resulteert in een 
hogere levensstandaard, een grotere productiviteit en een veiliger en gezonder milieu. Mobiele toiletten 
en hun voordelen passen perfect in die tendens. In heel wat landen staat deze industrie nog in haar 
kinderschoenen. Wie nu toetreedt, kan de industrie ontwikkelen en een dominante speler worden binnen 
de lokale markt. 

Een bijkomend voordeel is dat de toiletverhuurindustrie betrekkelijk recessievrij is. Tijdens de ergste jaren 
van de recente economische crisis (2008 en 2009) bleven onze klanten ongeveer evenveel eenheden 
huren, terwijl andere bedrijfstakken werden geconfronteerd met dalingen van -70% tot -90%. Dat vormt 
op zichzelf al een bewijs van het feit dat nu het moment is om toe te treden tot de industrie. Er zijn nog 
altijd tal van potentiële deals en kansen op de markt, klaar om door u te worden gegrepen.

- Profiteer van Satellite’s turnkey-idee.
- Geniet van een behoorlijk inkomen met uw verkoopvaardigheden en uw reputatie voor een betrouwbare 
service.
- Oefen een beproefde activiteit uit, met een positieve staat van dienst tijdens de laatste 50+ jaren in meer 
dan 100 landen.
- Satellite Industries kan optreden als uw externe informatiebron, om u in staat te stellen snelle, 
verstandige        beslissingen te nemen en problemen snel op te lossen!



6. WAAROM KIEZEN VOOR SATELLITE INDUSTRIES?

UW "SUPERMARKT"

Satellite Industries verkoopt al het service- en verhuurmateriaal dat u nodig hebt. Kies uit talloze 
verschillende toileteenheden, handwastoebehoren, heftoestellen en urinoirs. U zult ook kunnen kiezen 
uit een hele reeks geurbestrijdingsmiddelen en verschillende zuiveringsproducten zoals geurversterkers, 
reinigingsproducten, zepen, (zeep)automaten, urinoirproducten, enz. Eenmaal uw mobiele toiletten 
uitgerust met de gewenste opties, kunt u ze onderhouden met onze onderhoudsmodules, die hetzij 
permanent hetzij tijdelijk op uw vrachtwagen worden geïnstalleerd. Ze werden ontworpen om afvalwater 
over te pompen en zuiver water en geurbestrijdingsmiddelen aan te voeren. En dat alles voor de meest 
concurrerende prijzen op de markt.

WIJ GELOVEN IN ONZE PRODUCTEN

Wij behandelen niet louter transacties. Uw nieuwe bedrijf is belangrijk voor ons, en dat geldt ook voor 
uw tevredenheid. De kwaliteitssystemen van Satellite Industries voldoen aan de hoogste normen en 
onderscheiden zich daardoor van kwaliteitssystemen van andere bedrijven in de industrie, zodat u er 
op kunt vertrouwen dat Satellite Industries-producten en -diensten steeds opnieuw tegemoet zullen 
komen aan uw verwachtingen. Op de meeste van onze producten geven wij immers 10 jaar garantie. Wij 
inspecteren onze verzendingen om er zeker van te zijn dat u precies datgene ontvangt wat u hebt besteld. 
En als u vragen hebt over de producten, vandaag of zelfs na jaren gebruik, bel ons dan gewoon even op. 
Onze meertalige werknemers willen u helpen slagen. Op die manier wint iedereen. En is dat niet waar het 
allemaal om draait in de bedrijfswereld?

OPLEIDINGSPROGRAMMA'S IN DIENSTVERLENING

Dankzij de jarenlange ervaring van Satellite Industries als een verhuur/dienstverlenend bedrijf zijn wij 
in staat speciaal voor onze klanten een opleidingsprogramma aan te bieden. Wij zijn de enige fabrikant 
van mobiele toiletten die de industrie actief aanvoert door te innoveren en alle betrokken partijen op te 
leiden. Onze opleidingsprogramma's zijn bedoeld om u te tonen hoe u mobiele-toiletdiensten beter kunt 
commercialiseren en verkopen. Om u stap-voor-stapmethoden aan te leren om uw dagelijkse activiteiten 
te verbeteren. Om u praktische instrumenten aan te reiken voor het doeltreffend runnen van uw bedrijf. 
En om u documenten en formulieren te verschaffen waarmee u uw bedrijf kunt plannen en beheren en uw 
werknemers permanent kunt opleiden.



7. Bedrijfsplan

Basiscijfers
Hoeveel weken per jaar zijn de toiletten verhuurd ? 48

Hoeveel dagen per week zijn de toiletten verhuurd ? 5

Aantal verhuurde toiletten per week ? 600

Aantal onderhouden toiletten per week ? 30

A. Toiletcabineberekening
Aankoopprijs per toiletcabine 750

Toiletcabines af te schrijven op hoeveel jaar ? 6

Afschrijving per toiletcabine per week € 125

Interestvoet 6,00% € 26,85

Onderhoud & vervanging per jaar 0,75% € 6,71

Basiskosten per cabine per jaar € 158,56

Aantal verhuurde cabines per week 600

Totale kosten per cabine per week 48 € 1.982

B. Onderhoudsvrachtwagenberekening
Initiële investering module € 24.560,00

Af te schrijven op hoeveel jaar ? 8

Restwaarde € 1.500,00

Afschrijving per module, per jaar € 2.882,50

Initiële investering vrachtwagen €25.970,00

Af te schrijven op hoeveel jaar ? 5

Restwaarde € 4.100,00

Afschrijving per vrachtwagen, per jaar € 4.374,00

Interestkosten vrachtwagen + onderhoudsmodule € 1.550,00

Verzekeringskosten vrachtwagen + onderhoudsmodule € 3.400,00

Belastingen vrachtwagen + onderhoudsmodule € 900,00

Onderhoudskosten vrachtwagen + onderhoudsmodule € 7.000,00

Andere kosten € 0,00

Algemene kosten per jaar € 12.850,00

Brandstofprijs per liter € 1,35

Brandstofverbruik 1: 15

Jaarlijks kilometeraantal 50.000

Brandstofkosten per jaar € 7.500,00

Jaarlijkse kosten per onderhoudsvrachtwagen € 27.606,50

Aantal werkweken per jaar 48

Totale voertuigkosten per week € 575,14

C. Arbeid/lonen
Jaarlijks loon operator / chauffeur € 30.000,00

Bedrijfsvoorheffing 35%

Jaarlijks brutoloon € 18.000,00

Jaarlijkse werkgeversverzekering per chauffeur € 3.000,00



Jaarlijkse loonkosten operator / chauffeur € 51.000,00

Aantal werkweken per jaar 48

Totaal aantal arbeidskosten per operator / chauffeur per week € 625,00

Eén verkoopmanager € 30.000,00

Eén administratieve medewerker € 30.000,00

Aantal werkweken per jaar 48

Totale arbeidskosten back office per week € 1.250,00

D. Verbruiksartikelen
Blueline-kosten per liter € 10,00

Gebruikte kwaliteit Blueline per cabine in ml 30

Totale Blueline-kosten per cabine € 0,30

Aantal cabines onderhouden per dag 30

Totale Blueline-kosten per dag € 9,00

Aantal werkdagen per week 5

Totale Blueline-kosten per week € 45

Toiletpapierkosten per dag € 0,11

Aantal onderhouden cabines per dag 30

Aantal werkdagen per week 5

Totale toiletpapierkosten per week € 16,50

Cabana Spray per cabine, per dag € 0,09

Zeeppompje per cabine, per dag + vulling € 0,19

Urinoirblok per cabine, per dag € 0,03

Afvalwaterbehandelingskosten per cabine, per dag € 0,48

Andere kosten per cabine per dag € 0,00

Andere kosten per cabine per dag € 0,00

Aantal onderhouden cabines per dag 30

Aantal werkdagen per week 5

Totaal diverse kosten per week € 118,50

E. Kantoor- & eigendomskosten
Prijs van grond (2000 m²)  (€ 1,00/maand) per maand € 2.000,00

Onverwarmde opslagplaats (300m²) (€ 5,00/maand) per maand € 1.500,00

Kantoorruimte (100m²) (€ 7,00/maand) per maand € 700,00

Nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, afval) per maand € 500,00

Aantal werkweken per jaar 48

Totale kantoor- & eigendomskosten per week € 1.175

F. Andere/overheadkosten
BTW, wettelijk per jaar € 18.000,00

Telefoon, postzegels, fax per jaar € 14.000,00

Marketing (plakplaatjes, gouden gids, brochures) per jaar € 15.000,00

Kantoorbenodigdheden, apparatuur, IT per jaar € 8.000,00

Aantal werkweken per jaar 48

Totale overheadkosten per week € 1.145,83



G. Totalen
Winst

Uw huurprijs per cabine, per week € 20,00

Aantal verhuurde cabines per week 600

Totale winst per week € 12,000

Kosten

Totale kosten per cabine per week € 1.982

Totaal voertuigkosten per week € 575,14

Totaal arbeidskosten operator / chauffeur per week € 1.062,50

Totaal arbeidskosten back office per week € 1.250,00

Totaal Blueline-kosten per week € 45

Totaal toiletpapierkosten per week € 16,50

Totaal diverse kosten per week € 118,50

Totaal kantoor- & eigendomskosten per week € 1.175

Totaal overheadkosten per week € 1.145,83

Totale kosten per week  € 7.370,87

H. Resultaat € 4.629,53

Uw kosten per week, per cabine € 12,28

Uw winst per week € 4.629,53

Uw resultaat per cabine, per week € 7,72

Uw resultaat is:



8. CONTACTEN

Andy Cartwright

Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika

Email:  andyc@satelliteindustries.com
Kantoor:  +44 1827 723999
Gsm:   +44 7891 232512
Fax:   +44 1827 62644
Zuid-Afrika:       +27 87 551 0863

www.satelliteindustries.com

Wolfgang Gran

Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië

Email:  wolfgangg@satelliteindustries.com
Kantoor:  +49 2058 9222 10
Gsm:   +49 173 731 16 24
Fax:   +49 2058 9222 33

Richard Pilaeis

Benelux en Zuid-Afrika

Email:  richardp@satelliteindustries.com
Kantoor:  +32 2 542 56 56
Gsm:   +32 473 536 609
Fax:   +32 2 542 56 57

Adrian Tümmel

Franstalige gebieden in Europa, Afrika en Quebec

Email:  adriant@satelliteindustries.com
Kantoor:  +32 2 542 56 55
Gsm:   +32 497 243 953
Fax:   +32 2 542 56 57

Silvia Cassarà

Zuid-Europa, Midden Oosten en Afrika

Email:  silviac@satelliteindustries.com
Gsm:   +39 346 5067830
Fax:   +32 2 542 56 57

Gregor Rudowicz

Polen, Oost-Europa en Rusland

Email:  gregorr@satelliteindustries.com
Kantoor:  +48 62 7603870 
Gsm:   +48 602 43 96 59
Fax:   +48 62 7603871
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