
Geachte lezer, 
Mede uit naam van onze medewerkers wens ik u hiermee een succesvol 2010, zowel op 
zakelijk als op persoonlijk vlak. Ik bedank onze cliënten voor het vertrouwen dat zij in het 
voorbije jaar in de n.v. Hotz hebben gesteld en hoop dat deze samenwerking nog een lang 
vervolg mag kennen. 

Dat 2010 u de nodige creatieve ideeën mag geven die u in de loop van de komende twaalf 
maanden succesvol kunt realiseren en verder ontwikkelen. Wij wensen u daarmee veel succes 
zodat uw bedrijf ook dit jaar goed kan gedijen en de noodzakelijke groei ervaren. Zoals 
voorheen kunt u daarvoor blijven rekenen op het advies en de assistentie van het Hotz-team, 
zijn producten, zijn organisatie en zijn advies. 

 Marc Pirmez, afgevaardigd bestuurder
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Terugblikken op 2009

2009 was voor de n.v. Paul Hotz een kanteljaar, een jaar van sterke 
uitbreiding maar ook van verregaande veranderingen na de verhuis 
van Brussel naar Aartselaar eind maart. Die is vlekkeloos verlopen 
en bracht nauwelijks hinder mee voor onze cliënten. 

Negen maanden verblijf aan de Boomsesteenweg 77 in Aartselaar 
hebben duidelijk de voordelen van deze verhuis in de verf gezet. 
Gelegen aan de grote verkeersas A12 zijn onze kantoren en maga-
zijnen bijzonder gemakkelijk te bereiken met de wagen. En vlakbij 
de ingang is er parkeergelegenheid voor een dertigtal wagens.  

Een prachtige toonzaal

Op de eerste verdieping van het gebouw beschikken wij over 
572m2 kantoor-,  ontvangst- en winkelruimte, viermaal méér dan 
in Brussel. Daarbij aansluitend en op hetzelfde niveau bevindt zich 
het magazijn met gecodeerde stapelruimten. In de showroom van 
253 m2 liggen nagenoeg alle verbruiksproducten en accessoires uit-
gestald, klaar voor het grijpen, op 250 strekkende meter schappen. 
De ideale supermarkt voor de professionele fotograaf en cinéast. 

Het uitgebreide statievenprogramma kan er eveneens grondig 
bekeken, beoordeeld en getest worden. En dat is ook zo voor 
o.m. de Epson printers, voor de typische printers van HiTi voor 
paspoortfoto’s en badges, Eizo schermen, kalibreersystemen van 
Datacolor voor monitoren en printers, en van ColorChecker 
voor camera’s. De open kantoorruimte naast de toonzaal en de 
demonstratieruimte laat de bezoekers toe direct contact te onder-
houden met de aanwezige specialisten. 

Wij nodigen hiermee alle lezers uit vrijblijvend een bezoekje te 
brengen aan onze nieuwe showroom. U kunt er terecht van 8h30 
tot 17h en op vrijdag tot 16h. Onze komende Open-deur-dagen 
zijn wellicht een goede aanleiding.

Een unicum in de sector … 

In Aartselaar hadden wij de gelegenheid een volledig uitgeruste fo-
tostudio met een plateau van ruim 70 m2 en een nuttige hoogte 
van 5 meter in te richten. Daarin staan nagenoeg alle beschikbare 
studio-uitrusting en verlichtingsystemen van merken als Broncolor, 
Visatec, Kobold, Foba en Sinar gebruiksklaar opgesteld, ter beschik-
king van cliënten en potentiële cliënten. In deze studioruimte or-
ganiseren wij ook workshops en voordrachten voor professionele 
fotografen en fotoscholen. 

Een geïntegreerde logistieke dienst 

In de tweede helft van 2009 is de integratie van de goederenop-
slag en van onze verzenddienst in die van de De Beukelaer Groep 
afgerond. Aartselaar functioneert als Europees centraal magazijn 
van de Groep. De Hotz bestellingen worden nu door betrouwbare 
en stipte transportbedrijven bij de BeLux cliënten afgeleverd. Dat 
heeft ons leveringsplan, na de onvermijdelijke kinderziekten, aan-
zienlijk soepeler gemaakt.  

Onze cliënten kunnen, zoals voorheen, hun bestellingen ook zelf 
komen ophalen. Met dit als voordeel ten opzichte van de situatie 
in Brussel : de gemakkelijke bereikbaarheid, de ruime parkeergele-
genheid, het uitgebreide en grotendeels uitgestalde productaanbod 
dat uit magazijn leverbaar is, en de snelle service aan de toonbank. 

253m2 showroom
met 250 strekkende meter schappen 
en een fotostudio met een plateau van 70m2



De website Hotz

Hij is sinds 2008 open in een Engelstalige en grondig vernieuwde 
versie. Wie op www.hotz.be gaat kijken vindt er ondermeer de 
naam en het adres van de dichtstbijzijnde kleinhandelszaak waar 
onze producten te vinden zijn, en het adres van alle Kodak labo’s, 
allebei met de nodige links. Via een link naar de website van onze 
diverse fabrikanten/leveranciers vindt men er alle belangrijke infor-
matie over de producten die wij aanbieden. 

De cliënten kunnen de prijslijsten downloaden als ze hun login en 
paswoord intikken. Uiteraard vermelden wij op onze website ook 
de speciale promoties die wij in de loop van het jaar aanbieden. 
Men vindt er ook alle informatie over de n.v. Paul Hotz en over de 
voordrachten, workshops en andere activiteiten die in onze loka-
len plaats vinden. 

U bent uitgenodigd op onze Open-Deur-Dagen 
van woensdag 27 en donderdag 28 januari 2010, 
telkens van 10 tot 21 uur, in onze 253 m2 grote 
showroom aan de Boomsesteenweg 77 te 2630 
Aartselaar (langsheen de A 12).

Honderden producten van 52 wereldmerken staan er ten-
toon gesteld.  Er zullen geregeld demonstraties gehouden 
worden met: 

De nieuwe Epson 3880 inkjet printer voor papier van 17’’ 
(43,18 cm) breed.
Het nieuwe Foba systeem voor opnamen in 3D (zie verder). 
De Spyder kalibreersystemen van Datacolor.
De PermaJet inkjet papieren en hun nieuwe RIP Parachute, en 
de Canvas kwaliteit die nu ook beschikbaar is in rollen van 60’’ 
breed (zie verder). 
De software pakketten van de elektronische opnamefilters van 
Nik Software (sessies van ca. 30 minuten). 

SPECIALE  PROMOTIES 
op de voorgestelde producten. 

Kondig bij voorkeur uw bezoek aan via telefoon 03-870 56 56 
of via e-mail info@hotz.be. Dat zal ons toelaten u in de beste 
condities te ontvangen. 

News@HOTZ is een uitgave van de n.v. Paul Hotz
Boomsesteenweg 77, B-2630 Aartselaar.
Telefoon : 03-870.56.56     Fax : 03-870.56.57
www.hotz.be               e-mail : info@hotz.be 

Verantwoordelijke uitgever : Marc Pirmez

De n.v. Paul Hotz maakt deel uit van de De Beukelaer Groep.                           

Realisatie en distributie: 
RBNewsletter (pgermeys@skynet.be) en Vi.Pi. Publishing (vi.pi@skynet.be).

Voor al de vermelde producten is een rijk geïllustreerde documentatie 
beschikbaar. Wij sturen ze u op eenvoudig verzoek graag toe zonder kosten. 

Op onze site www.hotz.be vindt u directe links naar de informatie site 
van nagenoeg al onze leveranciers. Ook daar kunt u terecht voor nadere 
informatie.  

Als u belang stelt in een van de voorgestelde producten, vraag dan vrijblijvend 
een offerte aan. Wij staan graag ter beschikking voor nadere informatie. 

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

Reflector voor Ringflash C
Hij heeft een satijnachtige binnenbekleding die zorgt voor een 
hogere dan normale lichtopbrengst van de flitser zonder de 
karakteristieken van het licht te wijzigen. De verlichtingshoek 
wordt wel wat kleiner (125°) wat het contrast kan vergroten. 

Bij deze reflector wordt een set van drie honigraatschermen 
geleverd van respectievelijk 1,5 mm, 3 mm en 5 mm diameter 
met een diepte van 20 mm. Hierdoor wordt een spotachtig, 
enigszins dramatisch effect bereikt. Erg geschikt voor gebruik 
op locatie en buitenshuis. 

Reflector voor Ringflits C, code n° 33.125.00 : 174,75 €. 
Set van drie honigraatschermen, code n° 33.189.00 : 372,80 €.

Omschakeling van het IT-systeem

Dat was veruit de moeilijkste opdracht en heeft hier en daar voor 
storingen in het afhandelen en leveren van bestellingen gezorgd in 
de loop van oktober en november. Wij verontschuldigen ons bij de 
cliënten die hierdoor hinder ondervonden hebben. De taak was 
bijzonder ingewikkeld : een IT-systeem voor het beheer van de 
goederenstroom en de administratie van een bedrijf dat hoofdza-
kelijk aan professionele gebruikers levert (Hotz), inpassen in een 
systeem van een Groep met Europese vertakkingen die haast 
uitsluitend consumentenproducten aan de detailhandel levert (De 
Beukelaer Groep). 
 
Onze intenties voor 2010 

De turbulentie die onze firma in 2009 te verwerken kreeg, is nage-
noeg verteerd. In de eerstkomende maanden zal er echter nog wel 
wat ‘fine tuning’ gebeuren. Zo voorzien wij het opstarten van een 
“hotz-net’ in analogie met het “hdb-net” in de loop van januari 2010. 

Ook op andere manieren wensen wij de informatiestroom naar 
onze cliënten te intensifiëren. Om te beginnen organiseren wij eind 
januari Open-deur-dagen (zie hiernaast) waarop wij enkele pro-
ducten met overtuigende demonstraties onder de speciale aan-
dacht van de bezoekers zullen brengen. Over een aantal daarvan 
vindt u verder in deze News@HOTZ al enige informatie. 

In maart nemen we weer deel aan de Multimedia Business Days 
2010 in Tour & Taxis te Brussel met een duidelijk grotere en actieve 
stand, en in september heeft opnieuw de hoogmis van de foto-
grafie in Keulen plaats. Beide zullen aanleiding zijn om via diverse 
wegen informatie en advies te verstrekken. 

We zullen ook intensiever gebruik maken van de faciliteiten die 
onze fotostudio biedt. Op geregelde tijdstippen willen wij daar-in 
korte workshops organiseren over het gebruik van bijvoorbeeld 
opnameaccessoires. Ook de samenwerking met scholen en be-
roepsverenigingen wensen wij verder uit te breiden. 



Kobold LED Spotlights

Een uniek verlichtingsysteem met een 
stel van 49 energiezuinige LED-lampjes 
die een lichtopbrengst genereren verge-
lijkbaar met die van een halogeenlamp 
van 400 watt. Ze kunnen tot 20.000 
branduren meegaan en weerstaan aan 
ruwe behandeling. In hun ‘Splash Proof’ 
compacte behuizing (255x190x188 
mm) kunnen ze ook buitenshuis wor-
den gebruikt (IP klasse 54). 

Er is één uitvoering met wit licht, de LE-350-W, en één met 
gekleurde lampjes (14 van elk van de hoofdkleuren plus 7 amber-
kleurige), de LE-350-C. Ze functioneren op gelijkstroom die via een 
starterblok wordt geleverd. Voor beide modellen zijn drie optische 
voorzetstukken beschikbaar waarmee het licht kan gemodelleerd 
worden in stralen met een hoek van 6° tot 24°. 

Prijs:   LE-350-W, inclusief ballast : 3.255 € 
         LE-350-C, inclusief ballast : 2.947 € 

HiTi P510K Mini Photo Kiosk 

Een tafelmodel fotokiosk met een toetsgevoelig LCD-scherm van 
10.2’’, een industriële computer, slots voor alle courante geheugen-
kaartjes en sticks, en tevens compatibel met Bluetooth. Hij print 
op kleurensublimatie papier met een resolutie van 300x300 dpi. Er 
zijn drie rollenbreedten beschikbaar voor prints van 4x6’’, 5x7’’, 
6x8” en 6x9’’. Een 10x15 cm print is na 12 seconden klaar en op 
één rol kunnen 330 prints worden afgedrukt. 

De HiTi P510K is zeer gebruiksvriendelijk, levert afdrukken met 
een kleurendiepte van 10 bit, en beschikt over een uitstekend co-
lor management systeem. Hij levert niet alleen standaard foto’s 
maar ook paspoortfoto’s die beantwoorden aan de courante in-
ternationale normen, fotomontages, indexprints en foto’s met een 
lijst en/of een tekst. 

De HiTi P510K minikiosk kan ingepast worden in elke fotowinkel, 
minilab, fotolabo en professioneel fotostudio.

Prijs : 1.870 €  

Carl Zeiss ZF.2 objectieven

Het nieuwste gamma ZF.2 objectieven voor digitale reflexcamera’s 
met een F-bajonetvatting geraakt stilaan volledig. Deze objectieven 
hebben alle een vaste brandpuntsafstand en een zeer hoge licht-
sterkte. Hun elektrische contacten en een microprocessor sturen 
de gegevens over belichtingstijd, diafragma en belichtingsprogram-
ma door naar de camerabody.  

Alle ZF.2 objectieven kunnen met de hand worden ingesteld zodat 
ze ook kunnen gebruikt worden op Nikon reflexcamera’s zonder 
AI koppeling. Alle belangrijke EXIF data zoals de datum, de naam 
van de fabrikant, het type meet- en belichtingsysteem worden   
eveneens doorgestuurd zodat de fotograaf niet meer verplicht is 
ze manueel in te brengen. 

Het beschikbare assortiment van de ZF.2 objectieven voor Nikon 
en de ZE objectieven voor Canon ziet er als volgt uit : 
Distagon T* 18 mm, f/3.5 1.049,58 €
Distagon T* 21 mm, f/2.8 1.301,68 €
Distagon T* 28 mm, f/2 965,55 €
Distagon T* 35 mm, f/2 755,46 €
Planar T* 50 mm, f/1,4  545,38 €
Planar T* 85 mm, f/1.4  965,55 €
Makro Planar T* 50 mm, f/2 (*) 965,55 €
Makro Planar T* 100 mm, f/2 (*) 1.385,71 €

(*) In ZF.2 versie leverbaar vanaf eind januari. 
Voor meer informatie, zie www.zeiss.de/photo. 

Sinds 1 oktober 2009 zijn alle acti-
viteiten van Sinar AG overgenomen 
door de nieuwe vennootschap Sinar 
Photography, een afsplitsing van Tekno 
AG dat sinds lang deze technische   
camera’s in Zwitserland verdeelde. Op 
onze site www.hotz.be is ondertus-
sen een rechtstreekse link gelegd naar 
deze van Sinar Photography. In novem-
ber kondigde het bedrijf aan dat weldra adapters zouden beschik-
baar komen die het gebruik van digitale ruggen van vreemde fabri-
kanten op Sinar camera’s toelaten.

Adapterplaten voor de Sinar p3 voor gebruik met een di-
gitale rug van Hasselblad V, Hasselblad H en Mamiya 645 AF komen 
in  het eerste kwartaal van 2010 beschikbaar. Voor de scherpstel-
ling wordt gebruik gemaakt van de Live Video functie van de ge-
bruikte digitale rug. 

Adapterplaten voor de Sinar arTec voor gebruik met een 
digitale rug van Sinar H6 en Hasselblad V zijn leverbaar en kosten 
6.935 €. Die voor Hasselblad H en Mamiya  645 AF komen in 
maart 2010 beschikbaar. 

Alle prijzen

in deze uitgAve

zijn exclusief BtW. 



Foba Turna               
                
Wanneer voorwerpen in hun drie dimensies worden getoond, 
spreken ze pas echt tot de verbeelding. Daarom heeft Foba een 
gemotoriseerde automatische draaitafel gelanceerd waarmee 360° 
opnamen van voorwerpen kunnen worden gemaakt. 

Deze Turna bestaat uit een ver-  
rijdbare sokkel met een draaiplaat 
van 30, 60 of 70 cm diameter 
die eventueel op een kolom kan 
worden geplaatst. Hij wordt ge-
stuurd door een laptop (Mac of 
PC) en de intelligente software 
Foba T-Make die tevens een ma-
nipulatie van de beelden toelaat. 
Het systeem levert files die direct 
naar een server kunnen worden 
gestuurd. Een collectie ingenieuze 
accessoires, compatibel met an-
dere Foba accessoires, laat toe 
ook hangende voorwerpen 360° 
rond te fotograferen.  

Prijs: 
Sokkel met een draaiplaat van 30 cm, inclusief de software, 
code TURNA : 20.539 €.
Staaf van 46 cm in metaal, code TURSU : 1.340,90 €.

PermaJet Fine Art Semi-Gloss Canvas 

Het bestaande assortiment van deze kwaliteit inkjet canvas in half-
mat (13’’, 17’’, 24’’ en 44’’) is sinds kort uitgebreid met rollen van 
liefst 60’’ (152,4 cm), de grootste thans beschikbare rollenbreedte 
voor dit type van drukdrager. 
De basisprijs van deze Fine Art Canvas 60’’ bedraagt 532,70 € per 
rol van 12 meter. Bij aankoop van drie rollen wordt daarop een 
extra korting verleend. De prijs ligt beduidend lager bij aankoop 
van grotere hoeveelheden. 

PermaJet 
Parachute RIP Software 

Deze nieuwe software kan gebruikt 
worden met alle types PermaJet 
papier (rollen en vellen) en onder-
steunt zowel Windows als Mac en 
Unix, en alle belangrijke file formats 
(TIFF, JPEG, PSD). Ten opzichte van 
de vorige software biedt de Para-
chute RIP enkele belangrijke voor-
delen. Hij zorgt er o.m. automatisch 
voor dat de papieroppervlakte maximaal benut wordt zodat het 
papierafval tot het allerstrikste minimum beperkt wordt. 

De kleurenweergave is perfect vanaf de eerste print, ongeacht het 
profiel van het gebruikte PermaJet papier. De Parachute RIP laat 
de creatie toe van eigen bibliotheken templates. Hij kan gebruikt  
worden met nagenoeg elke courante inkjet printer groter dan 
het formaat A3+. Zelfs onervaren operateurs krijgen hem in de 
kortste tijd onder de knie. 

Basisprijs van de PermaJet Parachute RIP software als functie van 
de rollenbreedte :
17 inch :      351 €  24 inch :      469 € 
44 inch :      586 €  60 inch :      703 € 

Speciale Broncolor voorjaarspromoties 

Bij aankoop van een generator Grafit A of Topas A 
krijgt u er een bijpassende lamp gratis bij. Daarbij kunt u kiezen 
tussen een Picolite, een Unilite of een Pulso G.  

Topas A2 RFS van 1600 joules met twee stopcontacten,
code 31.173.XX : 2.915 €. 
Topas A4 RFS van 3200 joules met twee stopcontacten,
code 31.174.XX : 4.180 €. 
Grafit A2 RFS van 1600 joules met drie stopcontacten,
code 31.169.XX : 3.960 €. 
Grafit A4 RFS van 3200 joules met drie stopcontacten,
code 31.179.XX, 5.445 €.  
Uw voordeel bij keuze  
van een Picolite van 1600 joules, code 32.021.XX : 708,32 €; 
van een Unilite van 1600 joules, code 32.113.XX : 984,43 €;
van een Unilite van 3200 joules, code 32.114.XX  : 1.163,84 €; 
van een Pulso G van 1600 joules, code 52.115.XX : 1.217,43 €;
van een Pulso G van 3200 joules, code 52.116.XX : 1.403,83 €. 

Bij aankoop van een Mobil A2R Travel Kit  
code 31.021.XX van 2.612,50 €, krijgt u er een tweede Mobi-
lite2 lamp gratis bij.  Uw voordeel : 695,51 €.

Deze promoties lopen tot 15 maart 2010. Ze kunnen niet 
gecumuleerd worden met andere promoties. 
Noteer dat Broncolor dit jaar dezelfde prijzen hanteert als 
in 2009.


