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Printen in
treinvaart bij
Frequent Filler
Als kunsthistoricus
en zoon van een
grafisch ondernemer,
lag documentatie voor
Edwin Mélotte (46) al
op de loer. Oog voor
detail had hij ook.

Dit alles resulteerde in een groothandel voor cartridges, printers en toners, genaamd Frequent Filler.
“Printers is waar we al langer om bekend staan.
Vreselijke apparaten? Joh, het zijn net toiletrollen in de wc; een noodzakelijk iets waar de
meeste mensen vaker niet dan wel om geven en
waar wij ons raad mee weten,” zegt Mélotte met
pretogen.
Wie heeft er niet een doos, bak of la vol met oude
elektronica in huis? Omdat velen in ieder geval
met hun tablets, smartphones, schermen en
computers bij willen blijven, worden oude apparaten al gauw aan de kant gezet. Bij een specifieke groep mensen functioneren die apparaten
zelfs nog uitstekend. “Wij geven oude producten
een tweede leven. Sommige items kopen we in
en maken we gebruiksklaar voor verkoop.
Andere worden ontleed, waarmee we bijdragen
aan de scheiding van waardevolle grondstoffen.
Wij zorgen voor paswerk bij sociale werkplaatsen, die tegenwoordig steeds minder subsidie
krijgen.”

VERNIEUWING
Sinds mei 2016 is Frequent Filler distributeur
van LOMOND en met de snelste desktopprinter
ter wereld, namelijk LOMOND EVOJET, begonnen te werken. Daarbij bestrijkt de printkop een

TIPS:

volledige A4-pagina en zijn er geen bewegende
onderdelen meer. Met 60 pagina’s per seconde
in kleur, print het apparaat in treinvaart.
Andere voordelen zijn: weinig onderhoud, compact, OEM navulbare patronen, de laagste afdrukkosten, geen ozon en poederstof op kantoor of het
bureau, slechts één tiende van het energieverbruik
van een laserprinter en verhoogde arbeidsproductiviteit - omdat werknemers niet meer hoeven te
wachten op de afdrukken. “Vernieuwing, hoe klein
of groot de impact ook is, blijft een belangrijk focuspunt voor ons.”

IEDEREEN IS ONDERNEMER
Frequent Filler heeft twee vestigingen en onderzoekt de opening van een derde in Amstelveen. De
laatste jaren heeft het bedrijf geen terugloop ervaren. In de winkels is het druk en het personeel
krijgt geregeld complimenten van klanten. “We
hebben negen vaste mensen. Kennis vervloeit
vaak, bijvoorbeeld bij ontslag en bezuiniging. Wij
letten op het behoud ervan en behandelen iedereen als ondernemer. Met de hedendaagse contracten en ontwikkelingen is iedereen dat namelijk.”
Entrepreneurs kunnen niet stilstaan. Zij springen
van de ene ijsblok naar de andere en blijven in beweging. Mélotte senior was grafisch ondernemer
en leerde Edwin dit van jongs af aan. Ook leerde

■ Bij aanschaf is juist duurzaamheid het
goedkoopst.
■ De goedkoopste printer is meestal duur
in gebruik.
■ Let op de afdrukcapaciteit.
■ Ga voor €5-papier. Dat heeft meer
lagen, is gladder, ziet er representatiever uit – zeker in het zakenleven en laat
afdrukken er niet inzakken.
■ Zet printers nooit uit, maar op standby. Gebeurt dat wel, reken er dan op
dat je 20 pagina’s inkt weggooit en het
bakje vol is.

hij dat gezonde ondernemingen vallen of staan bij
een constante verkenning van de markt. “Bij ondernemer zijn, hoort eigenwijs en kritisch optreden. Verder hebben ondernemers vaak veel know
how, trekken verantwoordelijkheden naar zich toe,
zijn besluitvaardig en laten zich niet kennen.
Schouders eronder en gaan. Vrijheid, inspiratie en
creativiteit typeren voor mij toch wel de kern van
ondernemerschap.”

ETICKETS
90% van de printers wordt weggegooid, omdat er
naar de goedkoopste oplossingen wordt gezocht.
Inefficiëntie kenmerkt de wijze waarop zowel individuen als organisaties met hun afdrukken en digitalisering omgaan. “Dan voeg ik toe dat scannen
soms nog op knullige wijze gebeurt, terwijl we in
het tijdperk van de foto’s leven. We weten dat er
partijen zijn waar klanten via het internet hun
spullen zoals toners kunnen bestellen, zonder
vooraf te betalen. Bij ons hebben klanten e-tickets
om digitaal bij te houden wat er gebeurt. Het liefst
kopen mensen al hun spullen via ‘Actions’, om verspilling tegen te gaan. Er heerst een afweer tegen
hoge prijzen. Wij doen dit werk al zo lang en hebben ons netwerk. Wij bieden veel service, duurzaamheid, voorlichting en eerlijke verkoop.”
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