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MASS IT gaat over in de Apple Authorised Enterprise Reseller Pro 
Warehouse   
Bedrijven fuseren kennis en kunde samen in één organisatie 

Amsterdam, 15 april 2020 - De twee Apple specialisten MASS IT en Pro Warehouse hebben elkaar 
gevonden in een bundeling van kennis, kunde en kracht. Per 1 juli 2020 gaat MASS IT formeel over in de 
naam en organisatie van Pro Warehouse. Het fusiebedrijf wordt gehuisvest in het Amsterdamse kantoor van 
Pro Warehouse. Alle werknemers van MASS IT gaan mee en directeur eigenaar Peter Bekkering neemt 
zitting in het leiderschapsteam van Pro Warehouse in de rol van Business Development Manager.    

MASS IT levert ICT-oplossingen voor de technische inrichting en het functionele gebruik van Apple 
technologie op de werkplek. Deze oplossingen omvatten consultancy op het gebied van Apple support 

aan eindgebruikers, beheer van Apple devices, cloud applicaties en security. Op de vraag wat de reden 
is achter deze stap antwoordt Peter Bekkering: “Eind 2019 werd ik door Mark van den Broek van Pro 
Warehouse benaderd met de vraag of ik interesse had om mijn bedrijf samen te laten gaan met zijn 

organisatie. Ik hoefde niet lang na te denken, omdat ik zelf ook direct de match in cultuur en de synergie 
tussen de twee organisaties zag. Samen zijn we veel sterker en klaar om nieuwe stappen te zetten. Ik ben 
blij dat alle MASS IT mensen hun positie behouden en dat onze specialistische kennis nu nog meer tot z’n 

recht zal gaan komen voor een brede groep aan klanten.  

Pro Warehouse is, als volledig op Apple gerichte IT-dienstverlener, uniek in Nederland en één van de slechts 27 

Apple Authorised Enterprise Resellers in de wereld. Mark van den Broek ziet de fusie van MASS IT in Pro Warehouse 

als een logische stap en investering in de toekomst als hij zegt: “Wij groeien al jaren heel stevig en daarom zoeken 

we continue naar mogelijkheden om versneld nieuwe klanten te kunnen bedienen. Door deze fusie zijn onze 

services feitelijk voor 100% compleet. Zo kunnen we de groeiende groep van zakelijke organisaties die kiezen 

voor het Apple ecosysteem nog beter bedienen.  Zowel Pro Warehouse als MASS IT staan bekend om een 

innovatieve kijk op zaken. Dat spreekt aan in een wereld waarin een goed functionerende, stabiele en vooral 

veilige Digitale Werkplek onmisbaar is geworden. Samen met Peter Bekkering en zijn mensen hebben we nu 

volop de ruimte om te kunnen innoveren en dat is in een snel veranderende economie een grote pré.” 

Mensen moeten juist nu in deze tijd overal veilig en productief kunnen werken. Door het samengaan van de 

twee bedrijven beschikken de gezamenlijke klanten over een nog sterker team aan experts en engineers. Op 

het gebied van security levert het vernieuwde Pro Warehouse nu met het grootste Apple engineer team 

van Europa daarvoor een gecertificeerde macOS en iOS werkplek en Identity Management op één adres.  
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Over  MASS IT 

MASS IT is een onafhankelijke dienstverlener, lid van het Apple Consultants Network en gespecialiseerd in het 

leveren van ICT oplossingen voor de technische inrichting en functioneel gebruik van Apple technologie op de 

                               
    



  

werkplek. Deze oplossingen omvatten consultancy op het gebied van beheer en security van Apple devices, 

Apple management, Clouddiensten, Identity management en support aan eindgebruikers. 

Over Pro Warehouse 

Pro Warehouse is al bijna 15 jaar dé zakelijke Apple Reseller van Nederland. Met 100% focus op Apple in de 

zakelijke markt, zet Pro Warehouse haar kennis en ervaring op het gebied van inrichting, het beheer en de 

optimalisatie van IT graag in, om te adviseren en te begeleiden bij de keuzes voor de lange en de korte termijn. 

Pro Warehouse biedt naast Apple-producten ook volledige service. Denk aan het inruilen van oude Apple 

hardware, customised service overeenkomsten of het volledig uitrollen van de hardware op locatie. 
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