
Na zich negen jaar te verdiepen in 
de elektrotechnische wereld, richtte 
Bas Severijns in 2011 BS-Technics 
op. Met succes: vandaag staat hij 
samen met zijn echtgenote Nele 
Enkels en twee techniekers in 
voor de elektriciteitswerken voor 
industrie- en kantoorgebouwen, 
studentenkamers, winkels en par-
ticuliere woningen in heel België. 
Verder heeft het bedrijf uit Maaseik 
alle expertise in huis voor bui-
tenverlichting en beursstanden, 
voert het elektriciteitsprojecten 
in onderaanneming uit en stelt het 
keuringsdossiers op voor immo-
kantoren en projectontwikkelaars. 
“Bovendien kunnen geïnteresseer-
den vanaf november langskomen in 
onze spiksplinternieuwe showroom”, 
verklapt Bas. 

Elk bouwproject is anders en het is toch 
steeds weer een uitdaging om dat te 
realiseren, wat de bouwheer exact voor 
ogen heeft. “Als specialist ter zake bege-
leiden we bouwheren en aannemers 
bij alles wat met elektriciteit te maken 
heeft, gaande van adviesverlening en 
de effectieve uitvoeringswerken tot 
domotica, lichtstudies en relighting. 
Uiteraard kunnen klanten ook een 
beroep op ons doen als alle elektrici-
teitswerken klaar zijn, want er kan altijd 
wel eens iets kapot gaan.”

Van advies tot afterservice

De ene klant klopt bij Bas en Nele aan 
met een idee, de andere heeft al een 
volledig uitgewerkt plan. “Hoe dan 
ook, we luisteren altijd heel goed naar 
wat onze klanten willen en wanneer 
er al een elektriciteitsvoorstel is, dan 
gaan we daar toch nog eens met een 
kritische blik door en formuleren we 
indien nodig verbetervoorstellen. Het 
gebeurt ook wel eens dat iemand een 
woning of bedrijfspand op het oog 
heeft, maar nog met vragen zit of graag 
een prijsschatting wilt van de nodige 
elektriciteitswerken. Of dat bouw-
bedrijven ons contacteren voor een 
nieuwbouw om te vragen hoe wij dat 
zouden aanpakken. Onze service en 
knowhow reiken dus veel verder dan 
louter de plaatsingswerken.”

Nieuwe showroom

Verder is BS-Technics sterk in ‘religh-
ting’. “We worden steeds meer gevraagd 
om in kantoor- en industriegebouwen 
de verlichting om te schakelen naar 
een energiezuinige ledverlichting. 
Momenteel zijn we bijvoorbeeld bezig 
met de volledige relighting van een 
manège”, vertelt Bas. “Daarnaast staan 
we steeds vaker in voor het opstellen 
van keuringsdossiers. We meten alles 
op, tekenen dat digitaal uit en regelen 
eventueel ook de keuring.”

Nieuw in het verhaal van BS-Technics 
is de showroom die het in november 
opent. Nele: “Hier kunnen we onze 
klanten alles tonen, van de verlichting 
en stopcontacten tot sturingen en 
domotica. Je kan dus stellen dat we nu 
een absolute totaalpartner voor elektri-
citeit zijn.”.
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