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Amega kiest voor service en gemak van Multi-Post 

 

 
ICT manager Cristian Stieding: ‘De vernieuwing van ons printerpark bespaart ons, 

dankzij de volledige ontzorging door Multi-Post, maandelijks kosten.’ Beeld: Giuseppe Toppers | Danto 

 

Amega heeft het volledige bestaande printerpark vervangen door nieuwe Lexmark multifunctionals. 

‘In feite kiezen we voor het ‘service en gemak’ totaalconcept van Multi-Post’, zegt ICT manager 

Cristian Stieding. ‘Want Multi-Post heeft niet alleen de nieuwe hard- en software geleverd, maar zij 

vullen ook alle service en de levering van supplies in. Zij ontzorgen ons als het gaat om onze printers 

volledig. Multi-Post heeft voor ons eerst in kaart gebracht wat ons verbruik is en een prijs per afdruk 

calculatie gemaakt. Daardoor is het volstrekt helder wat onze maandelijkse kosten zijn. Het verbruik 

wordt door Multi-Post gemonitord, zodat wij niet voor verrassingen komen te staan. De toners 

worden automatisch op tijd aangeleverd. Daar hebben wij geen omkijken naar. Ook als er storingen 

zijn, worden die snel verholpen. Kortom: de vernieuwing van ons printerpark is een goede 

investering geweest. Het levert ons gemak op en het bespaart ons, dankzij de volledige ontzorging 

door Multi-Post, maandelijks kosten. Dat spreekt iedere ondernemer aan, toch?’ 

  



Over Amega 

 

Amega is – in de ruimste zin van het woord – actief in mobiliteit in Zuid-Holland-Zuid. Amega 

vertegenwoordigt in de regio Drechtsteden meerdere automerken, zoals Audi, Volvo, Opel, Hyundai, 

Volkswagen, Seat en Skoda. Daarnaast zijn AA Lease en AA Rental, Service Only, enkele 

schadebedrijven en PSB bedrijfswageninrichting bedrijven binnen Amega. Er werken 450 mensen bij 

de verschillende bedrijven die onder de Amega moedermaatschappij vallen. 

 

Meer informatie: www.amega.nl 

 

Over Multi-Post 

 

Multi-Post heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het bieden van totaaloplossingen voor print, (direct) 

mail en plastickaart toepassingen. Multi-Post levert zowel apparatuur alsook maatwerk diensten of 

een combinatie van beide. Multi-Post verwerkt jaarlijks vele miljoenen plastickaarten en mailpieces 

voor onder andere energie- en waterbedrijven, (zorg)verzekeraars, overheidsinstellingen, 

telecomproviders, banken, retailers en het openbaar vervoer. Multi-Post behoort tot de grotere 

spelers op de Nederlandse markt. Het hoofdkantoor van Multi-Post is gevestigd in Dordrecht. 

Daarnaast heeft Multi-Post vestigingen in Wemmel (België) en op de Nederlandse Antillen. Er werken 

in totaal zo’n 100 mensen bij Multi-Post. 

 

Meer informatie: www.multipost.com 
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