
 

 

 

 

 

Persbericht 

 

Nieuwe telefoongids: 12-12 stelt informatie ook ter 

beschikking via www.de1212.be 
 

Praktisch en gratis voor de gebruikers,  

verhoogde zichtbaarheid voor de adverteerders van Kapitol/Infobel 

 
Brussel, 28 januari 2008 – De telefooninlichtingendienst 12-12 is voortaan ook consulteerbaar op 

het internet, via www.de1212.be. Gebruikers kunnen er vaste of mobiele telefoonnummers 

opzoeken van privé-personen, administratieve diensten, bedrijven, vaklui of vrije beroepen, in 

heel België. Ook de dienst Nummer-Vindt-Naam, het vinden van de abonnee horende bij een 

gekend telefoonnummer, is op de site te vinden. European Directory Assistance (EDA), de eerste 

Belgische alternatieve dienstverlener van telefooninlichtingen, vergroot haar aanwezigheid naar 

het grote publiek toe. EDA wil nog vlotter beschikbaar zijn, vooral tijdens de kantooruren. De 

speciaal ontworpen site www.de1212.be biedt een aantal onmiskenbare voordelen om intuïtief, 

makkelijk en snel informatie op te zoeken. Het volstaat om de beginletters van een stad in te 

tikken. De resterende velden worden automatisch ingevuld. Dit is vooral handig voor gemeenten 

met een lange of moeilijke naam. Voor een telefoonnummer in bijvoorbeeld « Neder over 

Heembeek » of « Malèves Sainte Marie Wastines », kan de gebruiker gewoon de eerste letters 

(« ned » of « malev ») typen, en de rest van de gemeentenaam wordt automatisch aangevuld.  

 

 
 

Via deze nieuwe interface is het eveneens mogelijk om elk willekeurig opgezocht adres te 

visualiseren op een kaart en/of een luchtfoto. Deze optie werkt zowel voor bedrijfs- als voor 

privé-adressen.  

 

Win-winsituatie 

EDA beheert de site in samenwerking met Kapitol/Infobel, de Belgische uitgever van Infobel-

producten en de specialist op het gebied van B2B-telefoongidsen. De partnerschip is een win-

winsituatie voor beide partijen. Ten eerste geniet de 12-12 mee van de zeer volledige database 



van Kapitol/Infobel, wat een groot voordeel betekent voor de gebruikers. Daarnaast krijgen de 

adverteerders van Infobel extra commerciële visibiliteit. In het onderdeel ‘Bedrijven’ worden ze 

bovenaan weergegeven in de lijst van gevonden resultaten. Naast de bijkomende publiciteit – 

eerder al werden deze bedrijven via de telefonische dienst van 12-12 als eerste opgegeven - en 

hun aanwezigheid op de site www.infobel.be, worden de adverteerders eveneens prioritair in de 

kijker gezet bij zoekopdrachten via de site www.de1212.be. Wie bijvoorbeeld een hotel in Evere 

zoekt, krijgt bovenaan de lijst met resultaten een hotel dat adverteert bij Infobel. Uiteraard 

worden de vragen van de gebruiker boven alles gerespecteerd en geeft de zoekmotor van 

www.de1212.be enkel de voor de gebruiker relevante resultaten weer. Een persoon die een hotel 

in Evere zoekt, zal geen adres krijgen in Zaventem omdat dat bedrijf toevallig klant is van 

Kapitol/Infobel, maar krijgt wel degelijk de hotels in Evere, zelfs als er geen enkele klant van 

Infobel is. Maar wanneer er drie hotels in Evere gevonden worden, dan zal de 

Infobeladverteerder als eerste in de lijst worden weergegeven.  

 

Alain Wahba, CEO van Kapitol/Infobel: “Deze partnerschip is een goede zaak, zowel voor EDA als 

voor ons. EDA krijgt de mogelijkheid om haar diensten te diversifiëren en uit te breiden. Onze 

adverteerders genieten een bijkomende zichtbaarheid omdat we het systeem van 

voorkeursweergave doortrekken naar de nieuwe site. Betere reclame voor deze bedrijven is 

ondenkbaar.”  

 

Alex Gaschard, CEO van EDA: “Wij wilden een antwoord bieden op de stijgende 

informatieaanvragen tijdens de kantooruren. Overdag gebeuren opzoekingen steeds vaker via 

internet. Nu hebben we onze eigen site om deze groeiende trend op te vangen en om de 

adverteerders van Kapitol/Infobel sterker in de kijker te zetten.”  

 

De Franstalige versie van de site is eveneens beschikbaar op www.le1313.be.  

 

Over Kapitol 

Kapitol werd in 1995 opgericht in Brussel. Het is een van de eerste Europese ondernemingen die een 

telefoongids op cd-rom uitbrachten. Het bedrijf creëerde als eerste in de wereld een internetsite met 

een telefoongids van particulieren (onder de merknaam Infobel). Alle media samengenomen (internet, 

cd- en dvd-roms), ontwikkelt, beheert en commercialiseert Infobel een voortdurend geüpdatete 

gegevensbank van ongeveer 130 miljoen Europese telefoonabonnees. Kapitol biedt ook webvertising, 

DM-diensten en B2B ‘data’-diensten (standaardisering, verrijking en het vervolledigen van de 

bestanden, controle en ‘scoring’ van de adressen) aan. De Brusselse onderneming verkoopt en 

verhuurt ook adressenbestanden. Eind 2002 nam Kapitol de activiteiten van Scoot.be en Scoot.nl 

over. Kapitol is actief in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, 

Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf stelt een twintigtal 

personen te werk.  

Voor meer informatie: www.infobel.com of +32 2 379 29 40. 

 

Over EDA 

European Directory Assistance NV werd in 2003 opgericht en is met haar dienst 12-12 (twaalf twaalf), 

naast ook 13-13 (treize treize) voor de Franstalige bellers, de eerste alternatieve 

telefooninlichtingendienst in België. De 12-12 is bereikbaar vanaf een vast of een mobiel toestel, elke 

dag van de week, de klok rond. De dienst bundelt nationale en internationale inlichtingen, alsook de 

diensten Nummer-vindt-Naam, Infobel en Resto.be, alles op eenzelfde nummer. De tele-operatoren 

van EDA beschikken over de meest recente technologieën in zake CTI (Computer Telephony 

Integration) wat hen een snelle toegang biedt tot een hele waaier van verrijkte databases die 

voortdurend worden bijgewerkt. Op die manier wil EDA de gebruikers een kwaliteitsvolle 

dienstverlening garanderen. Dankzij EDA kan elke Belgische abonnee via zijn vast of mobiel toestel 

voortaan via 12-12 het nummer vinden van een goede buur, een verre vriend, een openbare 

instelling, een bedrijf, een vrij beroep enz. of omgekeerd de abonnee vinden horende bij een 

telefoonnummer, in België en in het buitenland, en dit alles door één nummer te bellen: 12-12, en nu 

dus ook door te surfen naar www.de1212.be .  

Voor meer informatie: www.de1212.be of pers@de1212.be of +32 2 770 68 92. 


