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Groeipotentieel verzekerd 
Dimix betrekt nieuw pand in Genk 

Eind december was het zover: distributeur 
Dimix, met vestigingen in Breda en Genk, 
betrok in Genk een nieuwbouwpand. 
Vanuit hier wordt de volledige distributie 
gedaan voor zowel België als Nederland. 
De nieuwe locatie maakt het mogelijk de 
logistieke operatie te stroomlijnen. “Dat 
zullen de klanten absoluut in positieve zin 
gaan merken”, zegt eigenaar Lars Vreeke.  

Nadat een eerdere samenwerking met een 
partner niet liep zoals verwacht ging Vreeke in 
2014 verder vanuit Breda onder de naam Dimix 
waar het klanten in Nederland en België 
beleverde. In 2017 betrok het bedrijf het 
huidige pand in Breda. Daarvoor nog, eind 
2015, deed zich de kans voor om de distribu-
tieactiviteiten van Multi-Fix over te nemen in 
België, inclusief het door Multi-Fix gehuurde 
pand met eigen magazijn. Hierdoor kreeg Dimix 
meer ruimte voor het groeiende assortiment en 
een extra verkoopkantoor vanwaaruit de 
Belgische markt kon worden bediend. Om te 
voorzien in het wegvallen van Multi-Fix als 
folieleverancier werd het assortiment destijds 
uitgebreid met de folies van Grafityp. 
Het was niet de enige overname en uitbreiding. 
Ook de Benelux activiteiten van Sihl Direct 
vonden onderdak bij Dimix. Dat zorgde 
wederom voor uitbreiding van het assortiment 
van met name substraten voor watergedragen 
inkten. In de beginjaren legde Dimix zich 
uitsluitend toe op het verkopen van Mimaki 
printers. Sihl Direct bracht naast de substraten 
ook printermerken als Roland en HP mee. Voor 
HP gaat het daarbij om de HP DesignJet 
series, uitgerust met watergedragen pigment 
inkten.

Puzzelen
Zowel in Breda als Genk leverde het alsmaar 
uitbreidende assortiment aan hardware en 
substraten het nodige gepuzzel op. Het 
groeiende aanbod aan hardware in Breda 
vroeg om meer plek in zowel showroom als 
werkplaats. Tegelijkertijd werd de voorraad aan 
inkten en spare parts hier opgeslagen omdat 
Genk daarvoor onvoldoende ruimte had. De 
klanten kregen de afgelopen jaren soms op 
dezelfde dag een pakket uit zowel Genk als 
Breda. 
In 2019 besloot Vreeke dat Genk de logistieke 
hub zou worden. Vreeke had goede ervaringen 
met de verzending vanuit België. Om de 
Belgische afnemers nog beter te bedienen was 
er daarnaast behoefte aan een ruimte voor het 
geven van trainingen. In 2019 werd de optie 
genomen op een stuk grond. Vervolgens werd 
een architect aangesteld die op basis van de 
lijst met vereisten het pand vormgaf. Het 
nieuwe pand heeft zo’n 2.000 m² vloerruimte 
waarvan 200 m² ontvangstruimte en op de 
verdieping 350 m² voor kantoren/vergaderruim-
te. Door de grote hoogte van het pand kan er 
efficiënt gestapeld worden in het magazijn. Als 
straks de zonnepanelen op het dak zijn 
geïnstalleerd is het pand volledig energie 
neutraal. 
In 2021 sartte de bouw. Vreeke: “Hoewel de 
bouw in grote lijnen volgens plan verliep 
hadden we toch oponthoud doordat materialen 
lastig leverbaar bleken. Oorspronkelijk zou het 
pand in september 2021worden opgeleverd.” 
Vreeke hield regelmatig een oogje in het zeil op 
de bouwplaats. “Daar tijd voor vrij maken was 
zeker lonend. Het bouwproces is behoorlijk 
complex en over een aantal zaken, zoals de 

inrichting van de ontvangsthal met trappenhuis, 
is pas toen de bouw al gestart was een 
beslissing genomen. Er zijn ook tientallen 
details die aandacht behoeven, waarbij je met 
je aanwezigheid op de bouwplaats het verschil 
kunt maken. Het feit dat de huur van het vorige 
pand in Genk per 31 december was opgezegd 
zorgde ook nog eens voor extra tijdsdruk toen 
de bouw uitliep.” 

Verhuizen
Gelukkig bleek het ondanks eerdere tegenval-
lers haalbaar om het pand eind december in 
gebruik te nemen. Dat had als positief gevolg 
dat veel afnemers nauwelijks iets gemerkt 
zullen hebben van de verhuizing. Het magazijn 
is slechts twee dagen dicht geweest, tussen 
kerst en oud en nieuw. “Voor onze medewer-
kers waren het enerverende dagen”, weet 
Vreeke. De voorraden uit Breda en de vorige 
vestiging in Genk moesten worden overge-
bracht en op de juiste plek in de schappen 
opgeslagen,  het kantoor voor de verkoop 

Lars Vreeke in de nieuwe vergaderruimte.
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binnendienst ingericht, etcetera. Naast de 
ingehuurde verhuizer/vervoerder werkten er 
gedurende deze dagen zo’n 16 medewerkers 
van Dimix mee aan de verhuizing. Hierdoor 
lukte het om nog voor het nieuwe jaar de 
distributie te hervatten vanuit het nieuwe pand. 
Op het moment van mijn bezoek, half januari, 
worden de laatste bouwwerkzaamheden 
afgerond in Genk. De buitenruimte wordt nog 
ingericht, inclusief een ruim bemeten parkeer-
plaats waar liefst 46 personenauto‘s een plek 
kunnen vinden.
Doordat de tot nu in Breda opgeslagen 
voorraden aan media, inkten in Genk zijn 
ondergebracht is in Breda ruimte vrijgekomen 
om de showroom beter in te richten en de 
technische dienst meer armslag te geven. Dat 
was hard nodig. Vreeke: “Toen we ons huidige 
pand in Breda  betrokken hadden we ruimte 
over. Dat is door de groei inmiddels omgesla-
gen in ruimtegebrek.” 

Uitbreiding assortiment 
Er werden steeds nieuwe producten toege-
voegd aan het assortiment. Dimix startte 
afgelopen jaar ook met 3DMIX dat zich richt op 
het leveren van 3D printers met alles wat 
daarvoor nodig is. 
In 2021 startte Dimix bovendien met een eigen 
lijn van DtF (Direct to Film) printers onder de 
naam Transfer-Jet. Hierbij wordt een inkjetprin-
ter gecombineerd met een systeem om inline 
lijmpoeder op de natte print aan te brengen en 
die te fixeren. Vreeke: “Dit apparaat is de eerste 
uitkomst van de inzet van een eigen ontwikkel-
team, waarvoor Jan de Smet en Martin 
Wuijster, samen met medewerkers van onze 
technische dienst, de basis hebben gelegd. Ze 
hebben de opdracht om op basis van de mark-
tontwikkelingen nieuwe producten toe te 
voegen aan ons aanbod. De Transfer-Jet voor 
het maken van textieltransfers is het eerste 

resultaat.” En het zal zeker niet het enige 
product blijven dat Dimix onder eigen label 
uitbrengt.

Eigen assemblage 
Vreeke: “We importeren de benodigde 
onderdelen die we vervolgens in Breda op een 
aantal punten aanpassen en assembleren. We 
hebben goede verkoopresultaten geboekt met 
de Transfer-Jet in de Benelux. Inmiddels 
hebben we daarnaast in andere Europese een 
aantal dealers die onze Transfer-Jet aanbieden. 
Door onze eigen assemblagelijn bieden we die 
dealers zekerheid over de kwaliteit van het 
product.” Vreeke heeft ook nieuws te melden 
over de Transfer-Jet. “We werken nu aan een 
smallere versie.” De huidige Transfer-Jet drukt 
af op een breedte van 700 mm. Vreeke hoopt 
eind maart tijdens de Sign& Print vakbeurs in 
Gorinchem meer te kunnen vertellen over de 
nieuwe uitvoering. Een 4-koppen versie met de 
mogelijkheid voor meerdere kleuren in één 
printer.

Deel van het nieuwe kantoor. Het nieuwe pand. 

Een deel van de voorraad snijfolies die per 5 meter 
lengte kan worden geleverd. 

Verzendklaar maken. 

Textielproductie heeft sowieso de aandacht van 
Dimix, vertelt Vreeke. Het bedrijf levert al vanaf 
de start Flex en Flock snijfolies en persen. 
Vreeke: “Een deel van onze klanten heeft 
solvent en/of uv printers en beschikt daarnaast 
over één of meer sublimatieprinters. Onze 
technische dienst medewerkers kunnen met al 
die systemen goed overweg. Voor de klant 
betekent het dat hij alle onderhoudsvraagstuk-
ken bij ons kan neerleggen.” 

Open huis
Het is nog even weg; wie wil rondkijken op de 
nieuwe locatie van Dimix is op vrijdag 17 juni 
welkom in Genk. Een datum om in de agenda 
te schrijven. Dan wordt de opening van het 
nieuwe pand gevierd met een feestelijk 
aangekleed open huis. De komende maanden 
zullen hierover meer details bekend worden 
gemaakt. •

Markt


