
Op 01 april 2020 werd Infinity High Tech Solutions
in Someren (NL) opgestart. Als core-business doen
ze assemblage van prototypes en mid-series op
maat. Daarnaast verzorgen zij in samenwerking met
andere partners de levering van bare boards, lay-
out, ontwikkeling, wirebonding en het reinigen van
PCB's en PCBA's. Ondanks dat zij een start-up zijn,
hebben zij reeds jarenlange ervaring in de branche.

De bezielers achter dit bedrijf zijn de ervaren
ondernemers Inge Kaijen en Richard Verheggen.
Infinity HTS is ontstaan vanuit een passie voor
technologie en de drive om open te communiceren
en snelle, betrouwbare service te bieden.

Reeds in een vroege fase werd aan Smans NV
gevraagd om de mogelijkheden voor de
integratie van een SMD productielijn te bekijken.
Zowel Inge als Richard hebben in het verleden met
Smans NV als partner samengewerkt en enkele
succesvolle projecten tot stand gebracht. De keuze
om Smans NV als ‘thought leader’ in te
schakelen was voor hen dan ook logisch.
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Uiteraard kent een dusdanig project de nodige
uitdagingen. “Aangezien wij een startende
onderneming zijn, was de financiële constructie
best wel lastig”, zegt Inge van Infinity HTS. “Gelukkig
hebben wij hier goede ondersteuning en degelijk
advies gekregen van Smans NV en hun financiële
partner abcfinance. Het realiseren van een
accurate en flexibele productielijn met ruime
capaciteit was niet eenvoudig, maar dankzij de wil
van alle partijen om vooruit te denken, is het toch
gelukt.”

Met de technische knowhow en proces expertise
kon Smans NV de reeds aanwezige VP800 van
Asscon, in goede conditie brengen en de juiste
soldeerprofielen creëren. Om de werking van
de Hanwha Pick & Place lijn inclusief de nodige
software goed te leren kennen, was een degelijke
opleiding noodzakelijk. Hiervoor werd de nieuwe
Smans Academy ingeschakeld. De
verantwoordelijke mensen werden in korte tijd
klaargestoomd waardoor Infinity HTS vanaf de
eerste week productief was.

https://smans.com/en/product-category/soldering/
https://smans.com/en/product-category/pickandplace/


Expertise, technische knowhow, gezond
enthousiasme, een no-nonsense mentaliteit en
open communicatie zijn de ingrediënten die dit
project tot een groot succes hebben gemaakt! 

Wij hopen dat we in de toekomst nog veel
bedrijven kunnen helpen hun droom te
realiseren.

www.smans.com
www.infinityhts.com
www.abcfinance.nl

Aan het woord
 
Mark Vermulst van abcfinance – financiële partner voor leasing & factoring 
 
“In onze samenwerking met Smans NV hadden we nog niet eerder een startende onderneming
gefinancierd, omdat die risico’s lastig in te schatten zijn. Nadat ik een toelichting van de plannen van
Infinity HTS en Smans NV kreeg, zag ik er potentieel in. De goedkeuring van de lease aanvraag duurde
wat langer dan gewoonlijk, maar goed werk heeft tijd nodig zeggen ze wel eens. 
 
Dankzij open communicatie en de uitdagingen onder ogen durven zien, konden we een goede
financieringsoplossing aanbieden. Hoe meer we weten en de plannen kunnen doorgronden, hoe
minder onzekerheid en hoe beter we een juiste inschatting kunnen maken. 
 
Het contact met zowel Infinity HTS als Smans NV was erg coöperatief en begripvol, waardoor het een
leuk project was om bij betrokken te zijn.“

“De samenwerking met
Smans NV was zoals we

gewend zijn, gebaseerd op
vertrouwen en

wederzijds respect”. 
– Inge Kaijen

zaakvoerster Infinity HTS

Meer weten over de Smans Academy:
Check onze website en download de opleidingsbrochure! 

http://www.smans.com/
http://www.infinityhts.com/
http://www.abcfinance.nl/
https://smans.com/nl/academy/

