
Geachte klant,

Met de ingang van dit nieuwe jaar wens ik u, in eigen naam en in de naam van ons hele team, de beste 
wensen aan te bieden voor een gelukkig en succesvol 2009. Wij danken u voor het vertrouwen 
dat u in de fi rma Hotz hebt gesteld en beloven dat wij ons ook dit jaar zullen inspannen om uw 
verwachtingen in te lossen. 

Het Hotz jubileumjaar 2008 was een boeiende en succesvolle periode waarin wij er in geslaagd 
zijn, voor het vierde jaar op rij, een belangrijke omzetgroei te verwezenlijken. Wij stellen trouwens 
vast dat, alle pessimistische berichtgeving in de media ten spijt, de fotosector nog altijd actief en 
heel creatief bezig is om het hoofd te bieden aan de economische situatie. 2009 zien wij dan ook 
met het volste vertrouwen tegemoet. 

2008 werd bij Hotz onder meer gekenmerkt door de publicatie van onze vernieuwde ‘news@hotz’, door het in dienst nemen van een nieuwe 
vertegenwoordiger voor de regio West-Vlaanderen, en door het rationaliseren van onze website www.hotz.be. In de eerste maanden van 2009 
verhuist onze fi rma naar Aartselaar, een zeer belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis. Op deze locatie krijgen wij de gelegenheid het bedrijf 
verder te ontplooien mede dankzij de moderne en rationeel ingerichte lokalen en de logistieke hulp van de De Beukelaer Groep. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn welgemeende dank uit te spreken tegenover André Rul voor het vertrouwen dat hij in ons team 
heeft gesteld. Edward De Beukelaer bedank ik voor de nieuwe kansen die hij ons biedt, voor de ondersteuning die wij de jongste jaren van hem 
mochten genieten, en voor de nieuwe mogelijkheden die hij ons heeft aangereikt. 
 

Marc Pirmez, afgevaardigd bestuurder

Januari 2009

35 jaar na de verhuis …  

Het eerste kwartaal van 2009 brengt een belangrijke verandering 
met zich voor de n.v. Paul Hotz. Na een voorbereiding van meer 
dan een jaar verhuist het bedrijf naar Aartselaar. In een gloednieuw 
gebouw, dat de fi rma De Beukelaer er heeft neergezet om tege-
moet te komen aan z’n eigen expansie, zal Hotz 572 m2 op de 
eerste verdieping betrekken. De lokalen worden momenteel inge-
richt in functie van de specifi eke eisen van een import- en distribu-
tiebedrijf in dienst van de professionele fotografi e in België en het 
Groothertogdom Luxemburg. 

Paul Hotz n.v. is het oudste nog actieve 
importbedrijf van de fotosector. Het 
werd op 1 september 1938 opgericht 
door Paul Hotz en ondergebracht op 
de eerste verdieping van een appartementsgebouw aan de Lom-
bardenstraat, tussen het Brusselse stadhuis en het Beursgebouw.   
                            
35 jaar heeft de fi rma van uit deze lo-
catie gewerkt. De uitbreiding van het 
producten- en dienstenpakket maakte 
in 1973 de overstap naar ruimere loka-
len noodzakelijk. Aan de Stationstraat in 
Etterbeek beleefde de fi rma glansrijke tijden en een snelle groei. 
André Rul stapte in het bedrijf en werd afgevaardigd bestuurder. 
Stichter Paul Hotz overleed op 30 oktober 1987. 

Na dit succesverhaal van opnieuw 35 
jaar is het andermaal tijd om te verhui-
zen naar een ruimte die past bij het 
commerciële peil en de reputatie die de 
fi rma ondertussen heeft bereikt. Op 14 juli 2004 was haar aande-
lenpakket overgegaan in handen van de fi rma De Beukelaer. Dat 
Aartselaar de nieuwe locatie zou worden, lag dus in de lijn van de 
verwachting. 

Driemaal zoveel plaats 

Paul Hotz n.v. krijgt in de gebouwen aan de Boomse-
steenweg 77 te 2630 Aartselaar een oppervlakte van 
572 m2 ter be-schikking in een nieuw gebouw dat zich rechts 
achter het hoofdgebouw van de fi rma De Beukelaer bevindt. 

Deze ruimte wordt opgedeeld in drie afdelingen. In het kan-
toorgedeelte van circa 210 m2 worden een landschapsbu-
reau en enkele afzonderlijke kantoorruimtes voorzien, een 
ontvangstbalie, een vergaderzaal, een leslokaal en een poly-
valente ruimte. De toonzaal met een royale demon-
stratieruimte beslaat zowat 253 m2. Daarnaast wordt een 
fotostudio met een plateau van 7,5 x 9,5 meter en een 
beschikbare hoogte van 5 meter ingericht met materiaal van 
Foba, Broncolor, Kobold, Visatec, Sinar, enz. Deze studio kan 
ter beschikking gesteld worden van professionele organisa-
ties en voor demonstraties. 

                              ☞

De fotostudio heeft ruim 70 m2 vloeroppervlakte
en beschikt over een hoogte die over twee niveaus reikt. 



Broncolor Scoro

Broncolor lanceerde op de voorbije 
Photokina de snelste fl itsgene-
rator ooit. De Scoro AS heeft 
met zijn 1600 joules nauwelijks 0,6 
seconde nodig om opnieuw over zijn 
maximaal potentieel te beschikken. En 
bij snellading is dat zelfs slechts 0,4 secon-
de. Het Scoro gamma omvat vier fl itsgenerato-
ren van 1600 of 3200 joules. De twee AS-modellen 
zijn geschikt voor netspanningen van 110 V, 120 V en 230 V. De S in 
de code staat voor ‘super fast recycling’. De fl itsduur van de A4S 
op t0.5 is regelbaar van 1/240 tot  1/12.000 seconde. Op t0.1 is dat 
van 1/85 tot 1/8.000 seconde.

Lanceringspromotie

Zoals op Photokina gemeld, zijn alle Scoro modellen nu leverbaar. 
Bij inlevering van een oude fl itsgenerator van om het even welk 
merk, bieden wij onze klanten nu een korting aan van 20% op de 
catalogusprijs bij aankoop van een Scoro. 
Scoro A2 (code 31.040.XX):  4.510 € - 20% = 3.608 €. 
Scoro A2S (code 31.041.XX):  4.950 € - 20% = 3.960 €.
Scoro A4 (code 31.042.XX):  6.160 € - 20% = 4.928 €. 
Scoro A4S (code 31.043.XX):  6.600 € - 20% = 5.280 €. 

Deze actie loopt tot einde maart. Een luxueuze brochure over 
deze jongste Broncolor nieuwigheid wordt u op verzoek graag 
toegezonden in het Engels of het Frans. 

Kwartaalpromotie Broncolor Grafi t 

Tot 20 maart 2009 genieten de kopers van een Grafi t fl itsgenera-
tor enkele bijzondere voordelen. Niet alleen worden deze power 
packs aangeboden tegen een prijs die zowat 13% lager ligt dan 
deze van vorig jaar. Dat prijsverschil stemt nagenoeg overeen met 
de aankoopprijs van de RFS. Bovendien krijgt de koper er nog een 
Pulso G toorts gratis bovenop. 

Grafi t A2 RFS (code 31.169.XX)

+ Pulso G 1600 (waarde 1.217,43 €) 
voor 3.960 €.
Grafi t A4 RFS (code 31.179.XX)

+ Pulso G 3200 (waarde 1.403,83 €)
voor 5.445 €. 

☞

Voor de opslag van de goederen en bijhorende logistieke 
diensten kan Hotz rekenen op de centrale diensten van de De 
Beukelaer Groep. Zij zorgen er ook voor dat de bestellingen 
feilloos worden uitgevoerd en tijdig bij de cliënten worden 
afgeleverd of door deze kunnen worden opgehaald. Courante 
verbruiksproducten worden dicht bij de balie gestockeerd 
zodat ze snel ter beschikking zijn van de klanten.   

Ondanks de versmelting van enkele welbepaalde interne 
diensten, blijft de fi rma Paul Hotz een zelfstandige naamloze 
vennootschap met een eigen brievenbus, eigen telefoon- en 
faxverbindingen, eigen e-mail adres en website. De twaalf per-
soneelsleden die momenteel in dienst zijn, maken de overstap 
mee naar Aartselaar. Ze behouden hun functie onder de lei-
ding van directeur Marc Pirmez die al sinds januari 2005 met 
deze taak is belast. Hotz zal in de tweede of de derde maand 
van 2009 verhuizen. 

                                         

Het linkse gedeelte van het nieuwste gebouw op de site van 
de De Beukelaer Groep. Onderaan is de voorgevel met de 
hoofdingang weergegeven. Het gemeenschappelijke diensten-
blok bevindt zich in het midden. Hotz benut daarvan de linkse 
helft van de eerste verdieping. 

Op dit plan is de kantoorzone ingekleurd in het groen, de 
studioruimte in het blauw en de toonzaal met demoruimte in 
het geel. Rechts onderaan, in het rood, is de technische ruimte 
met de lift, de trap en de sanitaire installaties ingetekend. 

De Broncolor 2009 kalender

Voor zijn kalender 2009 deed Broncolor beroep op Howard Schatz die sinds 
1995 naam maakt met zijn onderwaterballetten. Daarover publiceerde hij 
trouwens drie fotoboeken. De allereerste studie die hij in 1992 maakte, is 
afgebeeld op de juli-pagina van deze kalender. De foto die wij hierbij pu-
bliceren (november-pagina) komt uit zijn meest recente boek ‘H2O’. Gede-
tailleerde informatie vindt u op www.howardschatz.com.     
Zoals elk jaar kunnen Broncolor klanten een exemplaar van deze kalender 
(formaat 60 cm breed x 48 cm hoog) opvragen via telefoon 02-734 34 01 of 
e-mail info@hotz.be.  Aan anderen bieden wij deze kalender aan tegen de prijs 
van 10 € plus BTW. Zij moeten hem wel komen afhalen in onze toonzaal.  



Workshop Broncolor door Urs Recher        

Op dinsdag 31 maart en op 1 en 2 april 2009 houdt de huisfoto-
graaf van Broncolor, Urs Recher, een workshop in onze nieuwe 
studio in Aartselaar. Op 31/3 en 1/4 zal hij in het Engels of het 
Frans handelen over de Broncolor fl itssystemen. Op donderdag 
komt dan, in het Engels maar met vertaling in het Frans, het Visatec 
materiaal aan de beurt. Elk van deze workshops neemt een volle-
dige dag in beslag. 

Deelnemen kost telkens 85 € + BTW inclusief de lunch, de kof-
fi epauzes en een CD met de beelden die tijdens deze workshops 
worden opgenomen. Inschrijven kan vanaf nu via telefoon 02-734 
34 01 of e-mail info@hotz.be. 
Wie niet de gelegenheid heeft aanwezig te zijn in maart bevelen 
wij de lezing aan van het handboek ‘Light Architecture’  waarin 
Urs Recher zijn rijke ervaring als ver-
lichtingsspecialist deelt met de lezer. 
Omvang: 125 pagina’s met 50 werk-
schema’s voor diverse types opnamen: 
portret, mode, naakt, productfotografi e, 
enz. Formaat 24x24 cm. Prijs: 45,44 €, 
exclusief BTW. 

Daglicht kit DW 200 AC/DC Softlight 

Een weerbestendige en universeel inzetbare HMI kit van Kobold. 
Nieuw ten opzichte van de vorige combinaties zijn de Chimera 
Video Pro SSX softbox van 30x40 cm en het feit dat de DW 200 
zowel op netstroom als op accu kan werken. Om het geheel com-
pact te houden en niet te zwaar te maken, zijn de accu en zijn lader 
niet in de kit opgenomen. Op de ballast van de kit kunnen zowel 
accu’s van Kobold als van andere merken worden aangesloten. 

De prijs van de Kobold DW 200 AC/DC Softlight kit (code 332-

0053-X) bedraagt 5.215,79 €. De Kobold NC accu van 30 V, 8 Ah 
(code 722-0402) staat in de prijslijst voor 1.599,25 € en de bijho-
rende lader 100-240 V (code 722-0453-X) kost 500 €. 

Ons voordeelaanbod 

Wij bieden u deze DW 200 AC/DC Softlight kit aan, samen met 
een Kobold accu en zijn lader, voor slechts 5.715,79 €. Dat levert 
u een voordeel op van 1.599,25 €, precies de prijs van de 
accu. Noteer dat deze promotie niet cumuleerbaar is met andere 
promoties of kortingen. 
Goed om weten is ook dat Kobold op het voorbij fotosalon in 
Parijs heel wat verkopen heeft genoteerd op de stand van Canon. 
Deze HMI kit werd er aangeprezen aan de kopers van de nieuwe 
Canon EOS D5 MK II. De Kobold DW 200 AC/DC Softlight kit is 
inderdaad een ideale partner van geavanceerde digitale refl extoe-
stellen. 

In de loop van 2008 heeft Foba Studio-
Technology de patenten verworven van de  
Zwitserse fabrikant Graff, gespecia-

liseerd in onder meer de constructie van schar-
nierarmen. Daardoor kan Foba nu ook een bijzon-

der mooi gamma precisiehulpstukken aanbieden als 
aanvulling op zijn bekende Combitube systeem. Ze 

werden op Photokina voor het eerst voorgesteld en ge-
noten heel wat belangstelling van de vakwereld, meer 

speciaal van fotografen gespecialiseerd in table top 
fotografi e en het fotograferen van voedsel.  Het 
gaat om scharnierarmen en vasthoudsystemen 
waarmee kleine voorwerpen en refl ectiescherm-

pjes exact op de cruciale plaats kunnen worden vastgehouden. Het 
zijn precisiewerktuigen die haast onbeperkte mogelijkheden bieden 
en perfect aansluiten bij het Combitube systeem van Foba.

Canvas Starter Kit

Nieuw sinds Photokina! Het is een 
pakket waarin PermaJet alle ingre-
diënten heeft verzameld voor het 
maken van vijf foto’s op canvas 
onderlaag klaar om, opgespannen op een kader, als een schilderij 
opgehangen te worden. Het bevat de houten elementen en spieën 
om de kaders te maken, een tang om het canvas op te spannen, een 
nietmachine met nietjes om het te bevestigen, en vijf vellen Digital 
Canvas formaat A3, naar keuze met de oppervlakken ‘Artistic Matt’ 
of ‘Photo Semi-Gloss’. Prijs: 209,20 €. 

PermaJet Fine Art media, 
ideaal voor archivering 
                      
De Fine Art Trade Guild heeft de papierkwa-
liteiten van PermaJet erkend als uitstekend 
materiaal voor het maken van prints die be-
stemd zijn om opgenomen te worden in een 
archief. Ze kregen een waardering van 6 op 
8 op de Blue Wool schaal zoals blijkt uit de 
testen uitgevoerd door het onafhankelij-ke 
bedrijf Shirley Technologies uit Leeds (GB). 
Deze testen werden uitgevoerd, enerzijds met PermaJet inkten en, 
anderzijds, met  Epson OEM-inkten. 
Noteer dat alle ICC profi elen voor het printen op PermaJet mate-
riaal gratis beschikbaar zijn op het Internet  

www.hotz.be in het nieuw !

Sinds 9 december 2008 is de geheel vernieuwde website van de 
fi rma Hotz actief. De voertaal is Engels en ten opzichte van de 
vorige editie zijn tal van verbeteringen aangebracht. Zo zijn de adres-
sen van de Kodak labo’s er met een link in opgenomen. De bezoeker 
kan er ook de naam en het adres in terugvinden van de winkel in zijn 
omgeving die onze producten verkoopt. Speciale promoties, aparte 
activiteiten en workshops zullen regelmatig op onze website worden 
vermeld en er zijn ook links gelegd naar de fabrikanten, naar foto-
scholen en naar musea. Een bezoek méér dan waard !
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RBNewsletter (pgermeys@skynet.be) en Vi.Pi. Publishing (vi.pi@skynet.be) 

Voor al de vermelde producten beschikken wij over een rijk geïllustreerde 
documentatie. Wij sturen ze u op eenvoudig verzoek graag toe, zonder kosten. 

Stelt u belang in een van de vermelde producten, vraag dan geheel vrijblijvend een 
offerte aan, hetzij telefonisch of via e-mail. Voor nadere informatie staan wij graag te 

uwer beschikking. 

Over alle vermelde producten is een rijk geïllustreerde documentatie beschikbaar. 
Ze wordt u op eenvoudig verzoek graag toegezonden zonder kosten.    

Il existe également une édition en langue française de cette édition. 
Elle vous sera envoyée sur simple demande. 

Ocean Traveler 

Een statief vervaardigd uit koolstofvezels en roestvrij staal. Het 
trotseert alle  elementen : het zoute water van de oceanen, de 
hoge vochtigheidsgraad en het slijk van de moerassen, de harde 
condities van het poolijs, de zandstormen in de woestijn. Daarvoor 
werden heel aparte fabricagetechnieken toegepast. 

Het Ocean Traveler statief kan door de gebruiker gemakkelijk uit 
elkaar worden genomen om te worden ontdaan van zandkorrels 
en slijk. Toch is het een licht statief met een aantrekkelijke vor-
mgeving, afgewerkt volgens de bekende Gitzo normen. Het kan 
gebruikt worden met een refl excamera met 200 mm objectief. Zijn 
maximale draagvermogen is 4 kg. 

De Ocean Traveler (code GK 1581OT) wordt aangeboden tegen 
de prijs van 999 €.

Vintage

Daarmee grijpt Gitzo terug naar het verleden met replica’s van 
Gitzo statieven die in de zeventiger jaren het mooie weer maakten 
in de fotosector. De oude stijl met nostalgische versiering en 
afwerking werden gecombineerd met 
het gebruik van moderne materialen 
en fabricagetechnieken. Wel werd de 
telescopische centrale zuil uit twee 
segmenten met het kenmerkende 
Gitzo logo van weleer behouden. 

De tas die met de Vintage statieven 
wordt meegeleverd is geïn-spireerd 
door de golftassen uit 1960 en heeft 
een zijtas voor het opbergen van ac-
cessoires. Bij elk Vintage statief wordt 
een op-    steekspeldje met het Gitzo 
logo van vroeger meegeleverd. 

Vintage Serie 1 (code : 1380VQR):
649 €, inclusief tas en opsteekspeldje.
Vintage Serie 2 (code : 2380VQR): 
749 €,inclusief tas en opsteekspeldje. 

Ten behoeve van professionele fotografen biedt Unibind het Pro 
Photo Book bindsysteem aan. Het is geschikt voor het binden 
van zowel bedrukt kwaliteitspapier als van foto’s op zilverhalogeni-
depapier en thermisch papier. Er zijn harde covers beschikbaar in 
acht kleuren en in de formaten A3 en A4/A5 in ‘landscape’, A4 in 
‘’portrait en het vierkante formaat 30x30 cm’’. De rugdikten kun-
nen variëren van 3 tot 12 mm. 
Het Unibind systeem vergt slechts een geringe investering: 289 
euro plus de verbruiksproducten. De software voor het samen-
stellen van fotoalbums wordt gratis bijgeleverd. Een gedetailleerde 
prijslijst is beschikbaar en voor een demonstratie kunt u eveneens 
bij ons ook terecht.  

Sinar Hy6 65: een interessant aanbod 

Sinar heeft een pakket gemaakt met zijn nieuwste Sinar Hy6 als cen-
traal element. Het wordt aangeboden tegen de aantrekkelijke 
prijs van 12.073 € en bevat, buiten de camera body Hy6, alle es-
sentiële toebehoren : een Schneider objectief Xenotar van 80 mm, 
f:2.8 ADF PQS, een masker Hy6 65 en een digitale rug Sinar Hy6 
65 met bijhorende software op CD. Verder een FireWire kabel1394 
B van 4,5 meter, een Li+ batterij van 7,2 volt met bijhorende lader, 
een CF kaart van 4 GB met een kaartlezer, een grijskaart, een rei-
nigingset en een tas.  Dit uitzonderlijke aanbod is geldig tot eind 
maart 2009 


