
reseller
BROCHURE



Datacommunicatie is onmisbaar geworden in het dagelijks leven, 
zeker op zakelijk gebied. WiMood is in 2004 ontstaan als Wireless 
ISP en heeft veel kennis over (draadloze) datacommunicatie. 

Inmiddels is WiMood uitgegroeid tot een internationale distributeur 
in netwerkapparatuur. Als officiële distributeur van Cambium, 
MikroTik, Milesight, Ubiquiti, VSSL en TruAudio is WiMood 
uitgegroeid tot dé netwerkdistributeur van de Benelux. Van 
audiosystemen tot bewakingscamera’s en van straalverbindingen tot 
Access Points, WiMood kan een perfecte oplossing leveren.

WiMood in grote lijnen

2011 
Toevoeging van MikroTik aan het WiMood-portfolio 

2020 
VSSL en TruAudio worden toegevoegd aan het
assortiment

2022 
Na de toevoeging van Milesight biedt WiMood ook
LoRaWAN oplossingen

2007 
Ontstaan WiMood webshop met Ubiquiti

2021 
Cambium Networks wordt geïntroduceerd,
een merk voor high-end netwerken

2004 
Oprichting WiMood als Wireless ISP om internet aan 
te bieden rond Goedereede

Waarom 
WiMood?

Wie is WiMood?

 Snelle levering uit  
 eigen voorraad

 Dropshipping en  
 XML-koppeling mogelijk

 Diensten zoals site-survey,  
 troubleshooting en trainingen

 Uitgebreid online bestelsysteem  
 met voorraadstatus en prijsinfo

 Afgewogen portfolio 
 met kwaliteitsproducten

 Technisch advies en  
 ondersteuning

 Aantrekkelijke  
 prijsstelling

 Snelle afhandeling van  
 aanvragen, support en RMA’s
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Bezorgen

Het verzenden van de bestellingen doen wij met koeriersdienst 
PostNL of UPS. Ook is het mogelijk om uw bestelling tijdens 
kantooruren op te halen bij ons kantoor in Goedereede. 

• Voor het verzenden van bestellingen onder € 250,- exclusief BTW 
rekenen wij € 7,50 verzendkosten binnen Nederland & België. 

• Orders met een waarde boven € 250,- exclusief BTW worden 
gratis verzonden binnen België en Nederland. 

• Voor een verzendadres buiten deze landen worden de 
verzendkosten apart berekend en toegevoegd aan de order.

WiMood biedt een ruim assortiment netwerk-, WiFi- en 
audioapparatuur, behuizingen, antennes en kabels aan. Hierbij 
bieden we alleen producten aan waar wij zelf achter staan en 
daarom bestaat ons assortiment uit kwaliteitsproducten. Daarnaast 
bieden we de beste service en garanderen we een snelle levering. 
Zo worden e-mails zo snel mogelijk beantwoord en streven wij 
ernaar om garantieverzoeken zo snel mogelijk af te handelen tijdens 
kantooruren. Ook hebben wij een speciale afdeling voor technische 
support binnen onze organisatie die u kan helpen met problemen. 
Deze support is wel op basis van onze beschikbare kennis en uw 
eigen zelfredzaamheid. 

Bestellen, betalen en bezorgen

Garantie en RMA-procedure

Op al onze producten krijgt u garantie. De garantieperiode start op 
basis van onze leverdatum, dat is de datum waarop de producten 
geleverd worden. In onderstaand schema ziet u de garantietermijnen 
per merk:

Productmerk Garantie

Cambium Networks: Indoor apparatuur 5 jaar

Cambium Networks: Outdoor apparatuur 3 jaar

Luxonis 2 jaar

MikroTik 2 jaar

Milesight 2 jaar

TruAudio 5+ jaar

Ubiquiti 2 jaar

VSSL 2 jaar

Mocht u binnen de garantieperiode problemen ondervinden met
uw product, dan kunt u uw product aanmelden als RMA. RMA’s
van MikroTik, Milesight, Luxonis, TruAudio en VSSL kunt u via ons 
eigen RMA systeem in onze webshop aanmelden. Mocht u een 
defect product van Cambium of Ubiquiti aan willen melden, dan kunt 
u dat doen via de eigen portalen van de fabrikanten.

Heeft u een verkeerd product aangeschaft of heeft u iets niet meer
nodig, dan kunt dit product binnen 30 dagen onder voorwaarden
retour sturen. Een retour aanvragen kan alleen worden gedaan door
ons een e-mail sturen.

Support en Service

Whitelabel dropshipping
Wilt u uw pakket zonder onze documentatie naar uw 
klant versturen dan is dat geen probleem! Bij WiMood 
kunt u kosteloos uw pakketten laten dropshippen.

Bestellen

U bent voor het bestellen van uw netwerkapparatuur bij ons 
aan het goede adres. Als distributeur zijnde werken we met een 
staffelkortingsysteem. Bij het bepalen van de prijs kijken we naar: 

• Uw orderhistorie van de afgelopen 365 dagen
• Uw huidige winkelmand waarde: € 1.000, € 2.000, € 5.000 of  

€ 10.000+ (excl. BTW)
• Het aantal stuks van een product: 1, 5, 10, 25 of 50 stuks

Heeft u een project boven de € 10.000? Neem dan contact op met 
info@wimood.nl om samen de mogelijkheden te bekijken.

Bestellen is mogelijk via de volgende methoden:
• Onze webshop
• E-mail
• Telefonisch
• Met behulp van de XML/API koppeling

Betalen

Met een geverifieerd reselleraccount heeft u de mogelijkheid bij ons 
te bestellen en natuurlijk hoort betalen daar ook bij. Bij WiMood kunt 
u middels de volgende methoden betalen:

• iDEAL of Bancontact *
•	Vooraf per bank *
• Op factuurtermijn van 30 dagen (mogelijk na de 3e bestelling en 

kredietcheck)
• Contant bij het afhalen van uw bestelling (enkel gepaste betaling 

mogelijk)

* Vooruitbetaling levert 2% orderkorting op.
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WiFi 6 oplossingen

Met de XV2-2 en XV3-8 maakt u binnen een handomdraai een 
zakelijk en professioneel WiFi 6 netwerk. De WiFi 6 oplossingen 
van Cambium Networks zijn razendsnel en gemakkelijk 
te beheren via het cloud-platform cnMaestro. De XV3-8 is 
ontworpen voor de meest veeleisende netwerken waarbij de 
XV2-2 hier ook goede ondersteuning geeft. Door gebruik te 
maken van de gratis remote controller kunt u altijd en overal 
hardware beheren en zo een optimaal netwerk garanderen voor 
uw klant.

WiFi 6E - XE3-4

De XE3-4 is een WiFi 6/6E 4x4/2x2 Access Point dat is 
ontworpen om ook op de 6GHz frequentie hoogwaardig internet 
te leveren. Met een high-speed software gedefinieerde radio 
maakt de XE3-4 een naadloze overgang naar WiFi 6E mogelijk 
waarbij u ook gemakkelijk kunt overschakelen van dual-band 
naar tri-band (2,4 GHz, 5 GHz en natuurlijk 6 GHz).

cnMatrix 2000-Series

De switches van Cambium Networks bieden een professionele, 
via de cloud te beheren, oplossing die in zakelijke netwerken 
volledig tot zijn recht komt. De cnMatrix 2000-Series bieden 
volledig te beheren switches Layer 2- en Layer 3-mogelijkheden 
en verbeterde beveiligingsmogelijkheden. De switches zijn 
veelal uitgerust met PoE poorten en hebben, afhankelijk van 
het model, de mogelijkheid om SFP of SFP+ door te geven.

cnWave

De 60 Gigahertz cnWave-oplossing van Cambium Networks 
biedt een gemakkelijke, snelle en voordelige netwerkoplossing 
die zeker in high-density gebieden tot zijn recht komt. 
Vanuit eerdere projecten kunnen wij aanbevelen dat dit een 
zeer betrouwbare optie is voor onder andere campings en 
jachthavens waarbij de gebruikers zeer tevreden zijn met  
het netwerk. 

Cambium Networks is in 2011 ontstaan vanuit 
Motorola Canopy. Het merk richt zich op de Enterprise, 
Education en Hospitality branche en biedt hierbij 
hoogwaardige netwerkapparatuur aan. 

Cambium is begonnen met de ontwikkeling van point-
to-multipoint oplossingen en is hiermee wereldwijd 

Cambium Networks
bekend geworden. Buiten point-to-multipoint 
oplossingen bieden ze ook zeer kwalitatieve indoor en 
outdoor Access Points en switches aan, die gratis via 
cnMaestro (cloud-based/local hosted) beheerd kunnen 
worden.
Daarnaast heeft Cambium in 2019 Xirrus overgenomen 
om het assortiment nog verder uit te breiden. 

• Hoogwaardige netwerkproducten voor de 
zakelijke markt

• Aantrekkelijk partnerprogramma met 
beschermde marges

• Gratis Cloud platform voor beheer van alle  
Cambium hardware

• 3 tot 5 jaar garantie op het gehele assortiment
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MikroTik is een fabrikant van netwerkapparatuur 
uit Letland, opgericht in 1996 en heeft inmiddels 
meer dan 280 werknemers, waarbij het zich 
wereldwijd richt op hardware en software voor 
internetconnectiviteit. 

Dankzij het zelf ontwikkelde RouterOS wordt 
MikroTik hardware geleverd met een uitgebreid 
bestuurssysteem dat geschikt is voor bijna 
alle ISPs, bedrijven of particulieren. MikroTik is 
gespecialiseerd in het maken van geavanceerde 
routers. 

• Onbeperkte mogelijkheden door het krachtige 
RouterOS

•  Uitgebreid assortiment switches en routers
• Laag prijsniveau voor uitstekende prestaties
• Ontwikkeld en (veelal) geproduceerd in Europa

Meer info op:  
https://wimoodshop.nl/mikrotik 

MikroTik

Cloud Core Router

De producten uit de Cloud Core Router serie zijn de topmodellen 
van MikroTik die beschikken over de krachtigste multicore 
Tilera-netwerkprocessors waardoor ze ideaal zijn voor de 
meest veeleisende zakelijke netwerken. 
De producten uit de CCR serie zijn krachtige ethernet routers 
met ondersteuning voor hardware IPsec acceleration. De 
routers hebben minimaal (7) Gigabit ethernet poorten en (1) 
combinatie SFP/Ethernet poort.

RB5009

In samenwerking met de community ontwikkeld: de ideale 
home lab router. Compact design, krachtig, meerdere 
voedingsmogelijkheden en efficiënte koeling. De RB5009 heeft 
het allemaal. De Router beschikt over (9) bedrade poorten 
waarvan (7) gigabit ethernet ondersteunen, (1) 2.5 gigabit 
ethernet, en een 10G SFP+ cage. Daarnaast is er een full-sized 
USB 3.0 poort aanwezig. De router komt met 1Gb DDR4 RAM 
en 1GB NAND opslag. Dankzij de handige rackmount beugels 
(los verkrijgbaar) kun je tot wel vier van deze RB5009s in 1U 
rackmount plaatsen.

Chateau serie 4G/5G

Een dual-band acces point met 4G/5G-ondersteuning – voor 
snel internet altijd en overal. De Chateau serie is ideaal voor 
zowel particulieren als bedrijven. Met de Chateau 4G en 5G 
modellen is er een oplossing voor elke (afgelegen) situatie. De 
Chateau beschikt over (5) Gigabit ethernet poorten, een USB 
poort en krachtige externe antennes.
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Met de producten van Milesight biedt WiMood een 
professionele oplossing op basis van LoRaWAN. 
De producten van Milesight staan garant voor een 
groot bereik en een batterijduur tot wel 10 jaar. 
LoRaWAN biedt langeafstandscommunicatie met 
laag energieverbruik en is hierdoor zeer geschikt 
voor sensoroplossingen.

Sensoren zijn overal toe te passen zoals in een 
kantoor: Wat is de luchtkwaliteit? Is het nodig om 
te ventileren? Binnen de recreatiebranche: Zijn de 
vuilnisbakken vol op het terrein? In de landbouw: 
Hebben de gewassen water nodig? Milesight 
levert sensoren om deze vragen te beantwoorden 
en gateways om de informatie te verzamelen 
en door te sturen naar bijvoorbeeld de Milesight 
Cloud omgeving. Vanuit deze omgeving kunt u een 
waarschuwing sturen, zodra een bepaalde waarde 
wordt gehaald.

• Zeer uitgebreid assortiment
• Gespecialiseerd in LoRaWAN oplossingen
• Heel veel onderbouwende documentatie 

beschikbaar
• Goede prijs-kwaliteitverhouding

Milesight

Gateways

De Milesight Gateways zijn krachtige, betaalbare gateways 
en kunnen verbonden worden via Ethernet, 4G of Wi-Fi met 
internet (afhankelijk van het model). De gateways hebben 
een groot bereik (tot wel 15km in buitengebieden), zijn 
geschikt voor indoor en outdoor gebruik en kunnen tot wel 
2.000 verbindingen aan. De Milesight Gateways hebben een 
ingebouwde netwerkserver, maar er is ook ondersteuning voor 
veel van de bekende netwerkservers zoals The Things Network 
of Chirpstack.

Cloud beheer

De Milesight IoT Cloud-omgeving is de ideale oplossing om 
de Milesight producten te configureren en te monitoren. De 
Milesight IoT Cloud geeft alle data overzichtelijk weer in een 
gebruiksvriendelijk dashboard. Het platform is ook toegankelijk 
via een iOS- of Androidapp, maar ook als webpagina waardoor 
u altijd en overal toegang heeft tot deze omgeving. 

Sensoren

Milesight levert verschillende sensoren van een simpele 
temperatuur- en luchtvochtigheidssensor tot prullenbak- en 
omgevingssensoren. 
Dankzij het gebruiksvriendelijke dashboard van Milesight zijn 
deze sensoren gemakkelijk te monitoren en te beheren. De 
sensoren kunnen ook gebruikt worden in combinatie met het 
The Things Network of andere oplossingen.
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Ubiquiti ontwikkelt hoogwaardige netwerkapparatuur 
voor de zakelijke markt, maar ook voor de particuliere 
markt. Binnen ons Ubiquiti-assortiment hebben 
we een vijftal productgroepen met elk hun eigen 
eigenschappen. Zo hebben we onder andere de 
UniFi-reeks die zich sterk maakt door de eenvoudige 
configuratie en onderlinge communicatie en de 
AmpliFi-reeks die vooral voor de consumentenmarkt 
oplossingen biedt.

Ubiquiti

WiFi 6/6E - U6-reeks

Ook Ubiquiti richt zijn blik op de toekomst en heeft in 2021 de 
U6-reeks gelanceerd. Momenteel bestaat deze reeks uit de 
U6-Pro, U6-Long Range, U6-Lite en U6-Mesh en zal in 2022 
aangevuld worden met onder andere de U6-Enterprise en U6-
In Wall. Kies voor een groot bereik en hoge snelheden met de 
UniFi U6-producten van Ubiquiti.

Dream Machine Pro

De UDM Pro is een alles-in-één netwerkconsole die elke 
UniFi OS-toepassing uitvoert, zoals Network en Protect. De 
Pro beschikt over een ingebouwde beveiligingsgateway, 10G 
SFP+ WAN-ondersteuning, een 8-poorts Gigabit-switch en 
een netwerkvideorecorder die 3,5-inch harde schijven (HDD’s) 
ondersteunt om beelden op te slaan.

AI Bullet

De UniFi AI Bullet is de nieuwste UniFi Protect-camera die 
haarscherpe 4 MP beelden levert. Uitgerust met infrarood-
LED’s en een automatisch IR-cutfilter, is deze camera ook in de 
nacht een ideale oplossing. De AI Bullet heeft een ingebouwde 
microfoon om bewakingsbeelden te voorzien van glashelder 
geluid. De AI is ontworpen om veelzijdig en eenvoudig in 
te zetten en wordt geleverd met een kogelgewricht dat het 
gemakkelijk maakt om de camera precies daar te plaatsen 
waar u hem nodig hebt. De camera wordt PoE gevoed en is 
binnen enkele minuten te installeren.

GigaBeam 60GHz

Met de Ubiquiti GigaBeam is het mogelijk om een extreem 
snelle point-to-point verbinding op te zetten tot wel 1+ 
Gbps doorvoersnelheid met weinig interferentie in het 
60GHz spectrum. De GigaBeam heeft een compact design, 
is makkelijk te monteren en uit te lijnen en kan eenvoudig 
geconfigureerd worden dankzij de gebruiksvriendelijke UISP 
omgeving. De GigaBeam heeft daarnaast een 5GHz back-up 
failover verbinding beschikbaar. Naast de Gigabeam zijn er 
ook een Plus-variant beschikbaar met hogere snelheid en een 
Long-range model beschikbaar voor langere afstanden.

• Ubiquiti producten zijn eenvoudig in 
gebruik

• Geen licenties of support contracten  
en gratis (controller) software

• Centraal beheer met UniFi controller  
en UISP

• Zakelijke producten, maar ook geschikt 
voor particulier gebruik
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De VSSL A-serie producten zorgen ervoor dat uw 
eindklant zorgeloos muziek kan streamen door 
meerdere ruimten. Zonder bijkomstigheden van 
speciale apps ervaart uw klant eindeloze vrijheid 
en optimaal genot van zijn of haar muziek. 

De A-serie bestaat uit een drietal producten die 
1, 3 of 6  zones met het aanwezige (TruAudio) 
audiosysteem verbinden, waardoor de klant de 
vrijheid heeft om elke app op elk apparaat te 
gebruiken om alle audio binnen die zone af te 
spelen. 

• Native streaming - gebruik de apps die je  
al gebruikt

• Stembediening - “Hey Google, speel muziek.”
• Multi-zone - Luister overal muziek
• Eenvoudig - Gemaakt voor alle leeftijden

VSSL TruAudio
Met de audioproducten van TruAudio kunt u uw klanten 
een professionele en complete oplossing bezorgen. 
Plafond-speakers, Outdoor speakers en Subwoofers, 
geef uw klant overal de ultieme luisterervaring. Ook 
voor restaurants, kantoren, hotels en productielocaties 
is TruAudio de beste keus. Een strak design met 
kraakhelder geluid, zo weet u zeker dat u uw klant het 
beste biedt dat audio te bieden heeft. 

• Ongeëvenaarde prijs-kwaliteitsverhouding
• 5+ jaar garantie
• Kosteloos audioadvies o.b.v. plattegrond
• Hoge marges voor installateurs

A.1x, A.3x en de A.6x 

• Met native streaming-mogelijkheden kan uw klant al zijn 
of haar favoriete apps gebruiken om muziek rechtstreeks 
naar de gewenste audiozones af te spelen. Nieuwe 
muziekservices zijn onmiddellijk beschikbaar, u hoeft uw 
klant niet te laten wachten op systeemupdates.

• HiFi-versterker - De A-serie is er voor de muzieklief-hebber, 
ontwikkeld met de allerbeste componenten die beschikbaar 
zijn.

• Met de A serie kan uw klant de native multi-room 
luisterfuncties van Airplay2 of Google Chromecast 
gebruiken. Voor lokale ingangen kunt u deze delen met 
andere VSSL-zones met behulp van de VSSL-app

• Stabiliteit - Ontworpen met extreme details voor 
betrouwbaarheid zijn de luidsprekeruitgangen 8 en 4 Ohm 
stabiel, met automatische beveiligingscircuits om muziek 
te laten spelen.

Hoogwaardige outdoor oplossingen

De Soundvision Acoustiscape heeft een 6,5 inch polypropyleen 
woofer in een stijlvolle, roestvrije verzegelde behuizing. Met 
zijn unieke montageontwerp en brede bewegingsvrijheid kunt 
u gegarandeerd een succesvolle muziekervaring bezorgen bij 
uw eindklant!

Onzichtbare in-ceiling Speakers

TruAudio’s nieuwe Ghost-serie is voorzien van de geavanceerde 
TruGrip-technologie, waardoor u minder tijd kwijt bent aan het 
installeren van uw geluidsinstallatie. De G92 is zo goed als 
onzichtbaar voor het oog, maar een genot voor het gehoor!
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www.wimood.nl   

WiMood B.V.
Provincialeweg 10a

3252 LR Goedereede
The Netherlands

+31 (0)187 82 02 04
info@wimood.nl

Onze merken:


