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Praktijk
Letters

Unieke samenwerking letterproducent en autoschadeherstelbedrijf

Dertig jaar  BoxLetters
Boxletters is al ruim dertig jaar actief als producent 

van doosletters voor de signbranche. Letters om te 

spuiten, liggen in Arnhem klaar naast auto’s die 

wachten op herstelwerk. Het bedrijf van Toon van 

der Veer heeft zijn roots in de autoschadeherstel-

branche en beide specialisaties delen een pand.

auteur: Hetty Stevens

r ondlopend door de productiehallen van Boxletters in 

Arnhem maakt duidelijk dat hier dagelijks vele varian-

ten van letters, logo’s en zuilen op maat worden 

gemaakt. “Het is nog heel veel handwerk en we produceren 

alles in eigen huis, inclusief het op kleur spuiten”, vertelt 

Toon van der Veer, die het bedrijf in 1988 oprichtte. Dat dit 

plaatsvindt in de setting van een autoschadeherstelbedrijf, 

maakt het extra bijzonder. 

spuiten
Van der Veer (61) belandde bij toeval in het lichtreclamevak. 

Als eigenaar van een autoschadeherstelbedrijf kwam hij op 

een beurs in contact met iemand van Kemperman 

Lichtreclame. Van der Veer: “Hij zei: er is niemand in 

Nederland die doosletters maakt. Jij hebt handige mensen 

in huis, een eigen spuiterij en plaatwerkers. Misschien kun-

nen die ook wel een letter maken.” En zo ontstond 

Boxletters. “We hebben meteen een freesmachine gekocht 

en zijn aan de slag gegaan. Al heel snel werd het een zelf-

standig bedrijf en stonden we op de kaart als toeleverancier 

voor de reclame-industrie. En dat zijn we nog steeds. Al 

G De interne professionele spuiterij is essentieel voor het bedrijf.

G Letters om te spuiten, liggen klaar naast auto’s die wachten op 

herstelwerk.

G Het voorbereiden van letters voor ze de spuiterij in gaan.
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maken we nu veel meer producten, van doosletters tot let-

terframes, kunststof freesletters, vormbakken, ook met 

doorgestoken letters, zuilen en noem maar op. Allemaal 

maatwerk. Standaard komt hier niet voor.”

Als autoschadehersteller had het bedrijf kennis van kleuren 

en lakwerk. En er was een eigen spuiterij in huis. “We kun-

nen alle kleuren inmeten en maken. Het in eigen huis kun-

nen spuiten, is essentieel voor Boxletters. Daardoor zijn we 

heel flexibel en kunnen snel leveren”, vertelt Ruth Bensink, 

verantwoordelijk voor pr en marketing. “Om alleen voor het 

produceren van letters een professionele spuiterij in te rich-

ten, volgens de laatste milieuwetgeving en met hoogwaardi-

ge kwaliteit, dat is bijna niet te betalen.”

DuiZenDpoten
Boxletters heeft het produceren van letters in de loop der 

jaren zelf ontwikkeld. “Het is een specialistisch vakgebied”, 

vertelt Van der Veer. “Terwijl letters in die tijd bij wijze van 

spreken nog met een decoupeerzaag werden gemaakt, zijn 

wij meteen geautomatiseerd gaan produceren. Met alumini-

um puntlassen in plaats van solderen, maar ook met frezen, 

spuiten en het inbouwen van verlichting.” Er gebeurt ook 

nog veel met de hand, zo is te zien in de productiehal. “Als 

je dit als lichtreclamebedrijf zelf zou willen doen, moet je 

wel heel veel disciplines in huis hebben. Dat is voor de hui-

dige lichtreclamebedrijven niet te doen. Zulke duizendpoten 

zijn niet meer te vinden.” 

Boxletters heeft zelf geen moeite met het vinden van die 

vakmensen. “Wij leiden alle mensen hier zelf op en de 

meesten werken hier al lange tijd.” Het team bestaat uit 

twee office medewerkers, tien productiemedewerkers en 

twee professionele spuiters. Van der Veer runt beide bedrij- 

Standaard komt 
hier niet voor”Standaard komt ”Standaard komt 

Directeur Toon van der Veer: “We produceren alles in eigen huis.”
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ven met een helikopterview, de dagelijkse bedrijfsleiding is 

bij Boxletters in handen van Jan Geenacker.

MontagekLaar
“Lichtreclamebedrijven willen graag ontzorgd worden”, ver-

telt Van der Veer. “Een groot deel van onze productie 

bestaat dan ook uit kant-en-klare producten. Dus de letters 

al voorgemonteerd op frame en de verlichting reeds inge-

bouwd. De klant hoeft alleen nog maar te monteren. Dat is 

het enige dat we niet doen. Als een klant een deel van die 

onderdelen zelf wil uitvoeren, kan dat natuurlijk ook. Onze 

productie is daar helemaal op ingesteld. En niet alleen voor 

doosletters. Je kan hier bijvoorbeeld ook een zuil laten 

maken in een wat moeilijke uitvoering, gemaakt van alumini-

um met doorgestoken letters, waar speciale verlijmingstech-

nieken bij komen kijken. Ook daarvoor kan een signbedrijf 

bij ons terecht.”

Hoewel steeds meer bedrijven ook over de grens kijken naar 

producten - denk in dit geval vooral aan Oost-Europa - heeft 

Boxletters daar niet veel last van. Van der Veer: “Het 

gebeurt natuurlijk wel, maar die concurrentie durven we wel 

aan.” Bensink vult aan: “We hebben veel trouwe klanten en 

de lijnen zijn kort. We snappen de branche. Doordat we niet 

afhankelijk zijn van derde partijen, kan hier niet zo veel mis-

gaan. We moeten natuurlijk wel scherp blijven, want de 

klant moet wel bereid zijn iets meer te betalen voor een 

bepaalde kwaliteit, service en snelheid. Dus we blijven ver-

nieuwen.” Zo heeft Boxletters onlangs een nieuwe CNC-

gestuurde freestafel aangeschaft. “Waar we iets kunnen ver-

beteren, schromen we niet om te investeren.”    

www.boxletters.nl



Minisigns
Bij Boxletters is steeds 

meer vraag naar kleine 

verlichte letters, met 

name voor binnentoepas-

singen. “Je ziet in winkels 

concepten ontstaan waar-

bij bepaalde plekken om 

extra aandacht vragen, 

bijvoorbeeld met verlichte 

letters. Denk aan shop-in-

shop.” Directeur Toon van der Veer hield de productie hiervan lang af, 

omdat hij de leds niet goed genoeg vond. Inmiddels is die kwaliteit flink 

verbeterd, constateert hij, en brengt Boxletters een eigen minisign op de 

markt. Deze kleine lichtreclame (letterhoogte 100 tot 250 mm) met een 

high-end uitstraling is gemaakt van 30 mm dik acrylaat en voorzien van 

niet-ingegoten leds. De voorplaat is van 1 mm dik RVS 304 mirror plaat. 

Ook voor de minisign geldt dat deze zowel als losse letter kan worden 

geleverd, als voorgemonteerd op een lichtgewicht aluminium frame.

G Dagelijks maken ze in Arnhem letters, logo’s en zuilen op maat. G Bij veel producten monteert Boxletters de tekst al voor op een 

frame en brengt de verlichting aan.
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