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Door zijn jarenlange ervaring als zaakvoerder van een grote beveili-
gingsfirma bouwde Hans Rottiers een uitzonderlijke kennis en experti-
se op in de beveiligingssector. 
Met Cobra Technology start hij opnieuw een jong en dynamisch bedrijf
dat geen uitdaging uit de weg gaat. Gespecialiseerd in inbraakbeveili-
ging, branddetectie, toegangscontrole en camerabeveiliging, biedt Co-
bra Technology aan zowel bedrijven als particulieren een oplossing op
maat. “We willen ons profileren als partner van onze klant met een kwa-
litatieve service,” zegt Hans Rottiers. “Elke geplaatste installatie is eerst
nauwkeurig besproken met de klant om te zien of ze wel volledig aan
zijn verwachtingen zal voldoen. We trachten steeds de nadruk te leggen
op concept- en projectwerking en zijn een voorstander van systeeminte-
gratie met nadruk op netwerking.” 
De technische dienst is 24 uur op 24 bereikbaar voor vragen of dringen-
de interventies en dat vraagt niet alleen een extra inzet van iedereen,
maar ook bijzondere aandacht voor planning en organisatie.   

De firma opereert op dit moment
vanuit Lede in af-
wachting van het
nieuwbouwcom-
plex in de kmo-
zone van Erpe-
Mere. De verhuis
is gepland voor
het eerste kwar-
taal van 2007.

Hans Rottiers opnieuw actief in beveiliging met Cobra Technology
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De nieuwbouw in Erpe-Mere

Constant De Laet neemt afscheid
van Jean Alan (Gijzegem)
Dochter Hilde wordt nieuwe CEO

Na 25 jaar aan het hoofd van Jean Alan Design geeft
zaakvoerder Constant De Laet de fakkel door. Dochter
Hilde De Laet wordt de nieuwe CEO van de badtapij-
tenproducent, productieverantwoordelijke Johan De
Meyer treedt toe tot het kapitaal en neemt ook een be-
stuursmandaat op.
Het familiale karakter van het bedrijf blijft behouden,
ook al met neef David De Laet als Sales Director.
Met de 120 medewerkers blijft Jean Alan 20.000 badta-
pijten per dag produceren, waarvan 98% bestemd is
voor export.
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