
 
 

PRESS RELEASE 
 
 

 
Heerlen, 20-10-09:  Een tevreden gebruiker aan het woord : 

 
Taks Tuinbouwtechniek BV uit Breda. 
 
Taks Tuinbouwtechniek BV in Breda is een bedrijf dat al meer dan 20 jaar gespecialiseerd is in de 
ontwikkeling en productie van oogst- en transportsystemen voor de glastuinbouw. De innovatieve 
totaaloplossingen hebben Taks Tuinbouwtechniek niet alleen in Nederland maar ook ver over de 
grens een grote bekendheid gebracht. De oogst- en transportsystemen voor de paprika-, 
(tros)tomaten- en komkommerteelt worden naar een groot aantal landen geëxporteerd zoals 
Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Spanje en Polen. Ook in Canada, de Verenigde Staten 
en Rusland zijn complete projecten reeds succesvol gerealiseerd. Het bedrijf maakt diverse soorten 
transportsystemen. Dus vanaf het moment dat het product van de plant komt totdat het netjes 
verpakt de vrachtwagen ingaat. Door de schaalvergroting in deze branche worden de machines ook 
steeds groter en zodoende was er ongeveer anderhalf jaar geleden behoefte aan een goed 
elektrisch tekenpakket mede na de aanschaf van een nieuw ERP systeem.  
 
Voorheen werd er getekend met een cad systeem wat in de praktijk toch enige problemen met zich 
meebracht. Na informatie aangevraagd te hebben bij verschillende bedrijven waaronder IGE+ XAO, 
kwam deze als beste voor ons uit de bus. “Met name de lijsten die automatisch worden gegenereerd 

en de overzichtelijkheid en 
gebruiksgemak van het 
programma sprak ons erg aan. 
Mede hierdoor is de keuze 
gevallen op het tekenpakket SEE 
Electrical”. Zegt Paul Schipperen, 
engineer bij Taks 
Tuinbouwtechniek. “IGE+ XAO 
verzorgde de trainingen op lokatie 
binnen ons bedrijf. De lesstof voor 
de trainingsdagen was grotendeels 
uitgewerkt voor onze 
bedrijfssituatie. Hierdoor konden 
verschillende aspecten, gericht op 
het bedrijf, tijdens de cursus 
uitgelegd of uitgewerkt worden. Wij 
hebben een software 
onderhoudscontract waardoor wij 

voor eventuele vragen of problemen de hulp in kunnen roepen van IGE+XAO. Vaak is 1 telefoontje 
voldoende om het probleem op te lossen of de vraag van onze kant te beantwoorden”. 
 
Kijk eens op www.taks.nl voor meer informatie over de innovatieve totaaloplossingen 
die Taks Tuinbouwtechniek bv biedt voor de glastuinbouw. 
 
Over IGE + XAO: 
 
De Group IGE + XAO ontwikkelt, verdeelt en ondersteunt reeds meer dan 23 jaar software voor 
elektrotechnisch ontwerpen, toegespitst op 3 marktsegmenten:  Industrieel elektrotechnisch 
ontwerpen, residentieel elektrotechnisch ontwerpen alsook software voor Harness-design 
(kabelbomen).  IGE + XAO is sinds 1997 beursgenoteerd (Euronext Paris – NYSE Euronext). 
De Group IGE + XAO heeft meer dan 350 medewerkers wereldwijd, verspreid in 22 vestigingen in 16 
landen.  Met meer dan 59 000 verkochte licenties is IGE + XAO een referentie in zijn vakgebeid.  
Voor meer informatie bezoek ons op www.ige-xao.com, of www.ige-xao.nl  
 
 

http://www.ige-xao.com/
http://www.ige-xao.nl/

