
imPRESSIES uit 
de praktijk



De Canon imagePRESS-
systemen zijn sinds hun 
introductie een groot succes 
bij copyshops, reprobedrijven 
en drukkerijen. De productie- 
systemen zijn vooral geliefd 
vanwege hun hoge 
beeldkwaliteit, flexibele 
mediaverwerking, hoge pro-
ductiviteit en betrouwbaarheid. 
Uiteraard kunnen we u alles 
vertellen over de geavanceerde 
technologieën die dit mogelijk 
maken. Maar voor u als 
grafisch bedrijf is het nog 
belangrijker om te horen hoe 
deze printsystemen in de 
praktijk hun toegevoegde 
waarde bewijzen. 

In deze flyer laten wij daarom 
uw collega-professionals uit de 
grafische markt aan het woord. 
Zij vertellen zelf over hun 
ervaringen met Canon’s 
imagePRESS-systemen:  
een imPRESSie uit de praktijk.

Steven Yntema | MediaCenter  
Rotterdam

‘De afdrukkwaliteit mag je 
gerust vergelijken met de 
kwaliteit van fotoafdrukken’

MediaCenter Rotterdam is een full service 
communicatie-organisatie, van concept tot 
eindproduct. ‘Soms zijn we drukker, vaak 
zijn we meer’, zegt directeur Steven Yntema. 
‘Eén van onze snelst groeiende activiteiten 
is digitaal drukken. Voor ons kleurenwerk 
beschikken we over vijf Canon imagePRESS-
printers. Over de afdrukkwaliteit zijn we zeer 
goed te spreken. We stellen daar hoge eisen 
aan. Die moet goed zijn en dat is ‘ie. De 
kleuren kloppen, het beeld is rustig en mag 
je gerust vergelijken met de kwaliteit van 
fotoafdrukken. Duidelijk beter dan de 
printachtige look and feel van de 
afdrukkwaliteit, die wij tot voor kort gewend 
waren.’

Thedor Hoksbergen | Multicopy 
Utrecht

‘Onze Canon imagePRESS-
printers laten ons nooit in de 
steek’

In Utrecht en Nieuwegein runt MultiCopy 
ondernemer Thedor Hoksbergen met zijn 
team vier vestigingen. Daarmee behoort hij 
tot de grotere franchisenemers binnen The 
Communication Company. Hoksbergen: 
‘We zijn gezond en groeien, zeker in kleur. 
In onze vestiging Hoog Catharijne hebben 
we twee Canon imagePRESS-printers staan. 
Die leveren ons een belangrijk deel van onze 
toegevoegde waarde. De productiviteit is 
prima. De printers zijn zeer betrouwbaar. Ze 
laten ons nooit in de steek. Als ondernemer 
hoef ik mij daarover geen zorgen te maken, 
dat voelt goed!’

Jeffrey van Tilburg | Unedo Printmedia Zwaag

Unedo Printmedia is begonnen als kopieerwinkel en heeft zich ontwikkeld tot allround 
leverancier van media, print, direct mail, sign en expo. ‘We groeien nog steeds’, zegt 
Jeffrey van Tilburg, werkzaam in het familiebedrijf van zijn ouders. ‘Dat geldt niet in de 
laatste plaats voor digitaal drukwerk op klein formaat. We hebben begin dit jaar onze 
capaciteit, met de komst van een Canon imagePRESS, behoorlijk uitgebreid. Zowel de 
snelheid alsook de kwaliteit zijn daarmee met sprongen vooruitgegaan. We kunnen veel 
meer papiersoorten aan, dan voorheen. We draaien er zo’n beetje alles op. Dat maakt 
deze oplossing voor ons ideaal. Met de Canon imagePRESS kunnen we weer stappen 
vooruit maken. Dat doen we dan ook.’



Thomas Martens en Loek van Schijndel | ARS Grafisch Roermond

‘De afdrukkwaliteit van de Canon imagePRESS doet niet onder 
voor offset’

Voor ARS Grafisch is het ontzorgen van de communicatie en marketing voor klanten een 
dagelijkse prioriteit en bezigheid. De rol voor digitaal drukken is daarin niet meer weg te 
denken. ‘5 jaar geleden hebben wij het roer omgegooid en is onze focus komen te liggen 
op printen’, zegt directeur Thomas Martens. ‘Daarvoor hebben wij twee Canon imagePRESS-
printers in huis. De keuze voor deze oplossingen is na een uitgebreide marktverkenning 
gemaakt.’ Collega directeur Loek van Schijndel vult aan: ’De prijs/prestatie gaf de doorslag. 
De afdrukkwaliteit is gewoon goed en doet niet onder voor offset. Van huis uit zijn we 
offsetdrukkers, maar vandaag de dag is de discussie over kwaliteitsverschillen geen issue 
meer. We gebruiken beide technieken naast elkaar. Onze klanten vinden het vanzelfsprekend 
en daar gaat het om, toch?’

Frank van Boxtel en Roeland Lamme | Interfax Den Bosch

‘De betrouwbaarheid van Canon imagePRESS is fantastisch’

Interfax is specialist is het on demand produceren van boeken in de breedste zin van het 
woord. ‘We maken zo’n kleine miljoen boeken per jaar, allemaal digitaal’, zegt directeur 
Frank van Boxtel. Daar heb je printers voor nodig die heel betrouwbaar zijn en dat zijn onze 
Canon imagePRESS-printers, blijkt iedere dag weer. Collega-directeur Roeland Lamme 
beaamt dat. ‘Wij zoeken hier altijd de grens van het haalbare op, zowel in snelheid als in 
kwaliteit. Over de Canon imagePRESS-printers in die zin niets dan lof. Ze doen het altijd en 
blijven maar draaien, al vragen wij nog zoveel en soms zelfs teveel. De betrouwbaarheid is 
inderdaad fantastisch.’

“ We draaien zo’n beetje alles op onze 
Canon imagePRESS” 
 
Jeffrey van Tilburg | Unedo Printmedia Zwaag
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Bas Burmanje | Drukkerij Hazenberg 
Boxtel

Drukkerij Hazenberg behoort tot één van de 
grootste producenten van voorbedrukt
lasergeschikt A4/A3 in Europa. 
‘Wij ontwikkelden ons van traditionele 
rotatieoffset naar een hybride drukkerij’, zegt 
directeur Bas Burmanje. ‘Daarvoor hebben 
we geïnvesteerd in een Canon imagePRESS-
systemen daarmee zijn we in staat een 
‘personal touch’ aan drukwerk te geven. 
Denk aan gepersonaliseerde schrijfblokken, 
die wij onder de naam BlockYou in de markt 
zetten. De keuze voor deze oplossing was 
niet helemaal toevallig. We hebben, naast 
afdrukkwaliteit, sterk gelet op de service en 
support. Dan zit je bij Canon, en voorheen bij 
Océ, erg goed. Dat ervaren wij al jaren.’

Dave van ’t Wout | Joint Book Services Culemborg

‘De afdrukkwaliteit van de Canon imagePRESS  
is zeer consistent’

Joint Book Services (JBS) is een samenwerkingsverband tussen Centraal Boekhuis, 
Euradius en Canon Nederland en richt zich op het ‘on demand’ printen van boeken. 
‘Door deze samenwerking is he t Centraal Boekhuis in staat om bijvoorbeeld boeken die 
‘uitverkocht’ zijn toch te leveren’, zegt manager Dave van ’t Wout. En zo zijn er legio andere 
voordelen te bedenken. Het printen van boeken neemt een enorme vlucht. Dat merken wij 
binnen JBS, waar 24/7 boeken geproduceerd worden. Voor het on demand printen van het 
binnenwerk in zwart beschikken wij over twee Océ VarioPrint systemen. Het full color werk 
printen we op de Canon imagePRESS. Daarop printen we vooral de omslagen, daar is die 
uitermate geschikt voor. Waarom? Omdat ieder boek altijd hetzelfde moet zijn. Met de zeer 
consistente afdrukkwaliteit van de imagePRESS lukt dat altijd en iedere keer weer.’

“ Service en support van Canon voor de imagePRESS  
zijn erg goed” 
 
Bas Burmanje | Drukkerij Hazenberg Boxtel


