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Nieuwe website online 

  
 

SAMSON heeft wereldwijd 4.500 medewerkers, meer dan 50 gelieerde ondernemingen 
en ruim 200 verkoopkantoren in circa 40 landen. Als internationaal bedrijf is een 
eenduidige uitstraling erg belangrijk. Vandaar dat SAMSON heeft besloten de websites 
van verkoopkantoren én de gelieerde ondernemingen te plaatsen onder de corporate 
website. Zo is alle informatie verenigd onder één dak. Dit betekent dat ook de website 
van SAMSON REGELTECHNIEK een metamorfose heeft ondergaan. 
 
Wat verandert er voor u? 
 De grootste verandering is dat onze nieuwe (mini-)site in het Engels is. Er is gekozen voor de Engelse taal  

vanwege het internationale karakter van SAMSON. De mailings, vacatures en belangrijke pdf-bestanden 
blijven echter in het Nederlands beschikbaar. 

 Onze url www.samson-regeltechniek.nl blijft gewoon bestaan. Tevens kunt u onze nieuwe site nu ook 
bereiken via de website van ons hoofdkantoor https://www.samsongroup.com/en 

 Daar de nieuwe site uit één pagina bestaat, treft u op de website handige drop down boxen. Hier vindt u 
meer informatie over het desbetreffende onderwerp. 

 Enkele onderdelen zijn komen te vervallen, daar deze al op de corporate website worden aangeboden. 
Denk hierbij aan documentatie en markten. Om bijvoorbeeld gewenste documentatie te vinden, kunt u 
gebruikmaken van de beschikbare zoekfunctie van de corporate website of naar Service & Support -> 
Downloads -> Documentation. 

 Andere onderdelen zijn voorgoed komen te vervallen, zoals productnieuws, projecten, technische 
onderwerpen en video’s.  

 Tot slot: onze site is responsive geworden. Dat wil zeggen: op alle apparaten is onze site goed leesbaar, 
zoals op een smartphone, tablet of computer. Daarnaast is onze site nu ook beveiligd.  
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Waarvoor kunt u op onze site terecht? 
Wij informeren u onder meer over onze dienstverlening, actualiteiten, vacatures, noviteiten, events en after 
sales (service, support & software) in Nederland. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor één of meerdere van 
onze nieuwsbrieven of eerdere edities hiervan online lezen. Ook treft u hier belangrijke documentatie, zoals 
onze leveringsvoorwaarden en veiligheidsverklaring. 
 
Altijd op de hoogte? 
Wilt u altijd op de hoogte zijn en/of ons nieuws liever in het Nederlands lezen? Abonneert u zich dan op onze 
LinkedIn company page.  
 
Bezoek onze nieuwe site 
Website SAMSON REGELTECHNIEK | Website SAMSON 
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