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STANDHOUDER OMSCHRIJVING 

 
2 Sign & Safe nv 
Luithagen Haven 9        B-2030 Antwerpen 
Tel: + 32 3 541 04 84 
Fax: + 32 3 544 98 68 
info@2signandsafe.com  
www.2signandsafe.com  

 
2 Sign & Safe is de officiële dealer van de printsystemen van Lighthouse in België. 
 
Dit revolutionaire toestel print in verschillende kleuren en heeft een ingebouwd snijsysteem, 
waardoor u op eenvoudige wijze labels maakt in de grootte en vorm van uw keuze.  
De mogelijkheid om op verscheidene soorten materialen te printen, zorgt ervoor dat de CPM 
printer allerlei soorten labels kan produceren voor veiligheid, machine-identificatie, kabel- en 
leidingmarkering. De toepassingen zijn eindeloos. De CPM zorgt voor kostenbesparing en 
optimalisatie van uw productie omdat u nu kwalitatieve etiketten kan printen zoveel u 
wenst, wanneer u ze nodig hebt en dit alles in kleur! 

 
3M Belgium BVBA / SPRL  
Personal Safety Division  
T 02 722 52 96  
3Msafety.be@mmm.com    
www.3Msafety.be  

3M laat zich inspireren door nieuwe ideeën en transformeert deze in duizenden ingenieuze 
producten. Onze cultuur van creatieve samenwerking vormt de inspiratie voor een oneindige 
stroom van sterke technologieën die het leven beter maken.  
3M veiligheidsproducten helpen u om de gezondheid en veiligheid te beschermen van 
werknemers die blootgesteld worden aan gevaarlijke werkomstandigheden door het 
gebruiken van betrouwbare, hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen.    
Deze producten zijn beschikbaar in een zeer divers gamma om een doeltreffende 
bescherming tegen de meest voorkomende industriële risico’s te bieden. Ons 
productenaanbod omvat lucht- en gasdetectiesystemen, ademhalingsbescherming, 
veiligheidsbrillen, hoofd- en gelaatsbescherming, lasfilters en helmen, gehoorbescherming 
en nog veel meer.  
3M. Science. Applied to Life™   
 

 
Almeco nv 
Royennestraat 51    B-7700 Moeskroen 
T: +32(0)56 85 40 80 
F: +32(0)56 85 40 81 
info@almeco.eu             www.almeco.eu 

Almeco is een betrouwbare partner voor industriële ventilatoren, droogsystemen en 
koeltorens.  
 
Tijdens de Prenne laten we u graag kennis maken met ons gamma afblaassystemen. De 
JetBlack en de Cleaning Booth zijn veilige en economische oplossingen voor het schoon- en 
afblazen van personeel, machines of onderdelen. De toestellen bieden een alternatief voor 
het ongepast en inefficiënt gebruik van perslucht en zijn geschikt voor industriële 
omgevingen. 
 
Ontdek het op de Prenne in Gent en Affligem! 
We geven op onze stand een demonstratie van de JetBlack, een veilig alternatief voor het 
gebruik van perslucht, en voorzien u graag van meer informatie. 

 
Alsico 

Zonnestraat 223  
9600 Ronse  
Tel.: 055/23 71 71  
Fax: 055/23 71 79  
info@alsico.com                 www.alsico.com 

 
Alsico NV begeleidt u bij uw zoektocht naar de juiste kleding voor uw personeel. Of het nu 
gaat om werkkledij, genormeerde beschermkledij of imago kledij, Alsico is van vele markten 
thuis.  Met 80 jaar ervaring in kwaliteitsvolle bedrijfskleding verzorgt Alsico alle producties 
van concept tot confectie. Met eigen stylistes, product engineers die nauw samenwerken 
met stofproducenten, een projectteam, eigen confectieateliers en een uitgebreide customer 
service afdeling worden projecten full circle verzorgd.  Bijzonder veel aandacht gaat naar 
styling en comfort, kwaliteit en duurzaamheid, economische marktconforme prijzen en 
aanvaardbare levertermijn. Wereldwijd stelt de groep Alsico zo’n 4500 mensen te werk en 
worden er wekelijks meer dan 300.000 stuks geconfectioneerd. 
Alsico is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. 
Alsico, more than workwear. 

mailto:info@2signandsafe.com
http://www.2signandsafe.com/
mailto:3Msafety.be@mmm.com
http://www.3msafety.be/
mailto:info@almeco.eu
http://www.almeco.eu/
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Amelior vzw 
Beneluxpark 1 
8500 Kortrijk 
Tel: +32 (0)56 20 36 23 
Fax: +32 (0)56 25 96 84 
E-mail: info@amelior.be 
Web: www.amelior.be 

Amelior is als opleidings- en adviesbureau een toonaangevende speler, actief op het vlak van 
Kwaliteit, Veiligheid/Welzijn op het werk, Milieu, Energie, Risk, People management en 
Management.  
Binnen het domein Veiligheid/Welzijn  kan u bij ons terecht voor:  
1. Basisopleiding veiligheid niveau 3 en erkende opleiding tot  Preventieadviseur niveau 1 & 2 
(in samenwerking met HoWest) met zijn multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding 
van de specialisaties tot preventieadviseur en de specialisatiemodules preventieadviseur 
niveau 1 en 2 
2. Managementsystemen OHSAS 18001 (ISO 45001) en integratie met andere domeinen  
3. Totaalprojecten en opleidingen: Behaviour  Based Safety, coaching lijnmanagers, 
gevaarlijke stoffen (REACH, CLP, SDS, toxicologie, ADR, …), procesveiligheid en SIL 
4. Opleidingen & advies machineveiligheid voor studiedienst, maintenance, 
preventieadviseurs 

 

 
ASP bvba 
Baanakkerweg 3 – 3060 Bertem 
Tel        +32 (0)16 36 12 24 
Fax       +32 (0)16 36 12 20 
info@asp-online.be 
www.asp-online.be 

 
 
 
ASP is reeds meer dan 25 jaar uw specialist in goederenbehandeling en intern transport, 
 alles om het werk op productie, magazijnen, werkplaatsen, etc veilig en ergonomisch te 
laten verlopen.  
 
Bij ASP kunt u terecht voor de PALOMAT palletstapelaars, FETRA rolcontainers, 
magazijnwagens, HOVMAND heftoestellen, MOVEXX elektrische trekkers, STS 
vatenhandling, VACULEX vacuum hefsystemen, veiligheidssignalisatie, etc. 
 
 
 

 
AWP- Your Assembly Workspace Partner 
Schaessestraat 15a unit 20 
9070 Destelbergen 
T +32 (0)9 232 06 78 
F +32 (0)9 342 06 78 
www.awp-p.com 

 

 
Domeinen waarin AWP actief is: 
 Bedrijfsinrichting: AWP biedt alles op vlak van werkplaats- en bureelinrichting. In ons 

gamma vindt u in de hoogte verstelbare tafels, garderobekasten, 
hoogteverstelsystemen, perfopanelen en haken, ladekasten, rekken, stoelen, ESD-
materiaal… 

 Lean, ergonomie en veiligheid: AWP heeft een uitgebreid aanbod aan ergonomische 
matten,vloerbelijning, antislipoplossingen, kunststof-en ESD-vloeren en 
veiligheidsafbakeningen. 

 Schroeftechnologie:  AWP is de exclusieve verdeler van Deprag en Torqueleader. 
Deprag is gespecialiseerd in pneumatische en elektrische schroevers, pneumatische 
luchtmotoren en pneumatisch luchtgereedschap. Daarnaast is Deprag specialist in de 
automatisatie van uw schroefproces. Torqueleader is fabrikant van de wereldberoemde 
serie momentsleutels, schroevendraaiers en kalibratieapparatuur. 

 

 
Bata Industrials Europe 
Postbus 10050 
5680 DB Best 
Nederland 
tel.: +31 499 362 911 
fax: +31 499 362 962 
E-mail: nl.info@bata.com 

Web : www.bataindustrials.com 

Bata Industrials maakt deel uit van de Bata Shoe Organisation, de grootste 
schoenenfabrikant ter wereld en is marktleider in de Benelux op het gebied van industriële 
schoenen. Bata Industrials heeft productievestigingen over de hele wereld. Jaarlijks 
ontwikkelt en verkoopt Bata Industrials in Best meer dan 1.000.000 paar veiligheidsschoenen 
en 700.000 paar sokken. Bata Industrials heeft een vooruitstrevende afdeling research en 
development en beschikt over gecertificeerde testruimtes. 
 
Veiligheid staat vanzelfsprekend voorop. Die veiligheid heeft alles te maken met 
bescherming, maar ook met comfort en je fit voelen. Met schoeisel dat lekker zit, raak je 
minder snel vermoeid. En wie fit is, maakt minder snel fouten en loopt dus minder kans op 
ongelukken. Langer fit en energiek, dat is de kracht van het nieuwe Bata Energy System. 
Vanuit dat gegeven biedt Bata Industrials voor iedere professional in elke situatie een unieke 
oplossing. De juiste schoen, gecombineerd met de juiste sok en de juiste inlegzool. 

mailto:info@amelior.be
http://www.amelior.be/
mailto:info@asp-online.be
http://www.asp-online.be/
http://www.awp-p.com/
mailto:nl.info@bata.com
http://www.bataindustrials.com/


 
 

Bel-Confect N.V. 
Z.I. Barrière de Fer - Av. du Bois Jacquet 9 
7711 Dottignies - Dottenijs 
Tel :  +32 (0)56 64 43 67 
Fax :  +32 (0)56 64 64 33 
E-mail : info@bel-confect.be 
Web  : www.bel-confect.be 

Bel-Confect , sterk in werkkledij en voetbescherming. Bel-Confect is sinds 1938 

gespecialiseerd in het ontwerp en de confectie van functionele en comfortabele bedrijfs- en 

imagokledij.  Wij volgen voor onze klanten de volledige productiecyclus op, engageren ons 

qua levertermijn en staan borg voor een perfecte kwaliteit, gebaseerd op strenge controle 

van elk artikel. 

 Confectie van werkkledij zowel in België als in het buitenland. 

 Creatie door onze stylisten in samenspraak met de klant. 

 Variëteit aan technische weefsels van Europese fabrikanten.  

 Meer als 80.000 stuks permanent op voorraad: klassieke werkkleding, las- & 
montagekleding, signalisatie, regen- en winterkleding, … 

 D-FORCE, eigen collectie casual werkkleding en voetbescherming. 

 Klantspecifieke imagokledij: t-shirt, polo, fleece, soft shell, … 

 Diverse opdrukmogelijkheden zoals: borduursel, zeefdruk en transfer. 

 Snelle en betrouwbare leveringen, ook speciale maten. 

 Specialist in voetbescherming met o.a. exclusieve merken PUMA en  ARBESKO. 
Continu meer dan 15.000 paar op voorraad. 

Test onze competentie, wij willen u graag overtuigen! 
 

 
 
Blue Line Solutions Belgium – Safetify 
Bld de la Fleur de Lys 6  
1400 Nijvel  
Tel: +32 (0)67 84 44 54   
sales@safetify.eu 
www.safetify.eu   
 

De Safetify software is uw draad van Ariane, inzake veiligheid en welzijn en helpt u de 
preventie binnen uw bedrijf te structureren. U beperkt de tijd gekoppeld aan de 
administratieve taken en tijdrovend onderzoek verbonden aan de preventie. 

Safetify laat u eveneens toe om efficiënt met uw collega’s te communiceren dankzij 
duidelijke veiligheidsinformatiebladen, ongevallenfiches of de opvolging van het actieplan. 
De versies Pro et Premium (multi-gebruikers) creëren een werkelijke dynamische 
samenwerking binnen uw bedrijf. 

Dankzij onze documentendatabase, vindt u al uw belangrijke documenten terug in enkele 
muisklikken. Met Safetify, maakt u deel uit van een gebruikersgemeenschap die online 
samenwerkt, dankzij het delen van risicoanalyses. Vereenvoudig uw werk en geef het 
zichtbaarheid! 

 
BMA Ergonomics be nv 
Ninoofsesteenweg 55 
1760  Roosdaal 
Tel: +32 (0)54 32 67 53 
Fax: +32 (0)54 34 14 08 
info-be@sbseating.com 
www.bma-ergonomics.be  
www.bma-shop.be 

 
BMA Ergonomics is producent en ontwikkelaar van de Axia ergonomische bureaustoelen, 
bezoekersstoelen en 24-uur stoelen. De BMA Axia® stoel is uniek. Het is niet zomaar een 
stoel, maar een uitgekiend zitsysteem waarin al onze kennis van ergonomie, 
biomechanica,design en duurzaamheid samenkomt. Correcte ondersteuning van de rug en 
de armen is essentieel om statische spierbelasting tijdens zittend werk te voorkomen. Onze 
ergonomische bureaustoelen zijn conform de NPR1813 en NEN-EN 1335-1,-2,-3. 
 
Sinds kort maakt BMA deel uit van één van de meest toonaangevende producenten van 
kantoorstoelen in Noord- en West Europa, namelijk Scandinavian Business Seating. Samen 
met de andere merken (HÅG, RH en RBM) werken wij samen aan onze visie: “Making the 
world a better place to sit” 
 

 
Branson cd BVBA 
Pamelstraat Oost 425 
B-9400 Ninove 
Tel.: 054/ 33 07 78 
Fax: 054/ 32 75 44 
E-mail: info@branson.be 
Web: www.branson.be 

Als 30-jarig bestaand bedrijf heeft Branson als klein- en groothandel in veiligheidskledij en 
PBM’s steeds een gestage groei gekend. Een sterke service verlenen en langdurige 
klantenrelaties opbouwen zijn onze voornaamste uitgangspunten.  
 
Dit door : 

o nauwe communicatie met onze klanten onderhouden en een professionele 
begeleiding bij de productkeuze 

o continue stockopbouw met snelle leverbaarheid tot gevolg 
o kwaliteitsproducten te leveren aan een correcte prijs 

goede relaties en lange termijn samenwerking met onze voornaamste leveranciers 

mailto:info@bel-confect.be
http://www.bel-confect.be/
mailto:sales@safetify.eu
http://www.safetify.eu/
mailto:info-be@sbseating.com
http://www.bma-ergonomics.be/
http://www.bma-shop.be/
mailto:info@branson.be
http://www.branson.be/


 
 

BNT Bijscholing Nieuwe Technieken 
Boomsesteenweg 604-606 
B- 2610 Wilrijk  
Tel. 03 827 15 00 
Fax 03 827 15 25 
info@bnt.be  
www.bnt.be  
 

Sinds 1975 is BNT specialist in veiligheids-, medische- en paramedische opleidingen voor 
overheden, bedrijven en organisaties. Oorspronkelijk opgericht om tegemoet te komen aan 
de groeiende vraag naar gespecialiseerde technische opleidingen in de procesindustrie, zette 
BNT jarenlang de toon met bijscholingen rond industriële elektronica en 
vacuümtechnologie. Na de overname door Elsevier en de verhuis naar de huidige lokalen in 
Wilrijk, speelde BNT in 1993 in op de groeiende nood aan veiligheidstrainingen op de 
werkvloer met de introductie van de opleiding VCA. In 2007 trad BNT toe tot het netwerk 
rond CEPS, ESM, Vidyas en A-First. Tegelijkertijd werd het cursusaanbod uitgebreid met 
medische-en paramedische opleidingen in functie van de snel evoluerende 
welzijnswetgeving op het werk. 

Met de recente toetreding van Cresept en Training Solutions tot dat netwerk, staat deze 
tegenwoordig voor een totaalaanbod van opleiding, consulting en de verkoop en verhuur van 
een ruim assortiment producten op het vlak van veiligheid en welzijn op de werkvloer. 
 

 
CardioService 
Steenweg op Brussel 213 
1780 Wemmel 
Tel: 02 451 00 33 
Mob: 0498 04 33 21 
benny@cardioservice.be  
www.cardioservice.eu  

 

CardioService ontwikkelt diensten om levens te redden bij plots hartfalen en verspreidt 
Automatische Externe Defibrillatoren (AED) in België. Bij CardioService heeft u de 
mogelijkheid om de toestellen zowel te huren als te kopen, wat elke afnemer in staat stelt 
een formule op maat te kiezen. 
 
CardioService heeft een rechtstreeks en goed contact met zijn fabrikanten van AED’s en 
biedt enkel gerenommeerde merken zoals Philips, Primedic en Physio Control aan scherpe 
prijzen. Dankzij de pakketten inclusief onderhoud is uw toestel op elk moment gebruiksklaar. 
 
Ook voor trainingen, EHBO- en opfrissingscursussen kan u terecht bij CardioService. 
Het ultieme doel? De kennis over plotseling hartfalen verhogen en onnodige slachtoffers 
vermijden door iedereen toegang te bieden tot een hartveilige (werk)omgeving. 
 

 
Covarmed bvba 
Roterijstraat 138+ 
8790 Waregem 
Tel.: +32 (0)56 37 47 45 
Fax: +32 (0)56 37 47 49 
E-mail : info@covarmed.be 
Web : www.covarmed.be 

 

Covarmed is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van alle EHBO materiaal. Wij bieden 
een onberispelijke service en geven u alle informatie en advies i.v.m. Eerste Hulp. We 
beschikken over een uitgebreid gamma aan verbandmateriaal, oogspoelingen, draagberries, 
brandwondenverzorging en reanimatiemateriaal. Daarnaast hebben we een ruim aanbod 
aan onderzoekstafels, meubelen en alle overige toebehoren  voor de inrichting van uw EHBO 
lokaal.  

We beschikken bovendien over een uitgebreide reeks verbandkoffers voor elke 
onderneming, ook voor de voedingsindustrie (HACCP). Daarenboven kunnen we uw 
eigen verbandkoffer samenstellen, specifiek op maat van uw bedrijf. Ook voor 
AED toestellen (defibrillator) kunt u bij ons terecht. Wij bieden tevens onderhoudscontracten 
aan zodat uw EHBO uitrusting ten allen tijde in orde is.  COVARMED: UW SPECIALIST IN 

EHBO MATERIAAL!   

 
 
DEF Belgium 
Bergensesteenweg 79 
1651 LOT 
: +32 2 331 31 30 
: +32 334 98 09 
: sales@def-online.be 
: www.def-online.be 

DEF Belgium is een hoogwaardige leverancier van oplossingen en diensten in: 
 

 Branddetectie  

 Voice-alarm 

 Watermist blussing  

 Gasblussing 

 Supervisiesystemen 

 Studie en advies 

 Installatie 

 Onderhoud 

Ons team van experts zal uw brandveiligheid projecten behandelen met zorg en precisie. Wij 
streven ernaar om de meest relevante oplossingen en diensten voor te stellen op het vlak 
van veiligheid én in functie van de noden van uw bedrijf. 
 
Hiernaast is DEF Belgium ook ISO 9001, VCA, BOSEC en FiSQ gecertificeerd. 
 

mailto:info@bnt.be
http://www.bnt.be/
mailto:benny@cardioservice.be
http://www.cardioservice.eu/
mailto:info@covarmed.be
http://www.covarmed.be/
mailto:sales@def-online.be
http://www.def-online.be/


 
Eurodesign bvba 
Ambachtsweg 25 
9820 Merelbeke 
tel: +32 (0)9 210 45 10 
fax: +32 (0)9 210 45 19 
info@eurodesign.be  
www.eurodesign.be  

 

Feel good, work better! 
 
Wij selecteren voor u de beste bureaustoelen en volgen sinds 1992 de evolutie van 
zitergonomie nauwgezet op de voet! Voor elke zittoepassing hebben wij de geknipte 
oplossing. 
 
Wanneer u dit leest zit u beslist neer. U zit of zat daarnet nog op kantoor, op de trein, de bus 
of achter het stuur van uw wagen. We brengen steeds meer zittend de tijd door en daar lijkt 
in de toekomst weinig verandering in te komen. Zitten is goed, bewegend zitten is beter. 
Daarvoor zit u bij ons goed! Onze expertise in dit domein mag blijken uit de vele duizenden 
ergonomische bureaustoelen en conferentiestoelen die we in de loop der jaren mochten 
leveren. Naast het ergonomische advies en het leveren van degelijk materiaal mag u van ons 
ook een stevige service verwachten. Onze monteurs kennen de stoelen door en door en 
voeren gerichte reparaties uit in ons atelier of bij u op kantoor. Zelfs na 10 jaar gebruik 
kunnen onze producten vaak nog hersteld worden en/of nageleverd!  

 
 

ELTEN BeNeLux B.V. 
Postbus 6899 
NL-6503 GJ  Nijmegen 
Tel: +49 2825 80366 
Fax: + 49 2825 8075 
E-mail: service@elten.com  
Web: www.elten.com 

Vooruitgang door traditie 
 
ELTEN GmbH is een van de toonaangevende producenten van veiligheidsschoenen in 
Europa, en is tot op vandaag een familie bedrijf, welk in de vierde generatie geleid wordt 
door Heiner en Jörg van Elten. Het bedrijf, gevestigd aan de Neder-Rijn in Duitsland, staat 
voor innovatieve technologie op het gebied van voetbescherming met de hoogste 
kwaliteitsnormen.  ELTEN werkt daarom met toonaangevende wetenschappelijke instituten 
en ondersteunt grote onderzoeksprojecten. Bij ELTEN is de consequente ontwikkeling van 
nieuwe, probleemgeorienteerde oplossingen in de veiligheidsschoenen niet alleen een 
filosofie maar een traditie – de naam ELTEN staat sinds meer dan 100 jaar voor innovatieve 
schoeisel concepten. 
 

 
Fike Europe B.v.b.a. 
Toekomstlaan 52 
2200 Herentals 
Tel: +32-14-210031 

Fax: +32-14-210743 

Email: fike-europe@fike.com 

 
Fike® is - sinds zijn oprichting in 1945 - een familiebedrijf, en heeft zijn hoofdkantoor in Blue 
Springs, Missouri, USA. Fike® is de ultieme specialist in breekplaattechnologieën, 
explosiebeveiliging, brandmeldsystemen en brandblusoplossingen. Naast onze 
productievestigingen in de Verenigde Staten,  België, Wales, Canada en India vindt u Fike 
verkoops- en servicepunten doorheen Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten.  
 
Doorheen de jaren is Fike uitgegroeid tot een wereldwijd erkende leverancier/partner voor 
bedrijven over de hele wereld. Fike's succes is gebouwd op een sterke basis van 
getalenteerde en toegewijde werknemers die hard werken om onze klanten te voorzien van 
zorgvuldig ontwikkelde en innovatieve oplossingen en van een persoonlijke klantenservice. 
 
 
 
 

 
 
FOD Werkgelegenheid,  
Arbeid en Sociaal Overleg 
Ernest Blerotstraat 1 – 1070 BRUSSEL 
Website FOD WASO : www.werk.belgie.be  
 

 
 
De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is bevoegd voor 
de regelgeving en de controle op de naleving van het welzijn op het werk. We brengen 
tijdens de Prenne een assortiment mee van onze publicaties. Kom kennis maken met onze 
campagnes. Ook voor een specifieke vraag over het welzijn op het werk kan u op onze stand 
terecht. 
  
Kenniscentrum welzijn op het werk BeSWIC  www.beswic.be  
 

mailto:info@eurodesign.be
http://www.eurodesign.be/
mailto:service@elten.com
http://www.elten.com/
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Group Beyers 
Prins Van Everbergstraat 22 
3078 Everberg 
Tel:   +32.2.303.88.68 
Fax:  +32.2.303.88.69 
GSM: +32.479.24.82.31 
www.lucbeyers.be  

Group Beyers bvba is specialist in verkeersveiligheid op niet-openbare wegen. Op 
bedrijfsterreinen, op luchthavens, in stations, in grote logistieke hallen, op parkings en zelfs 
binnenin bedrijven is er een mix van voetgangersverkeer en voertuigen. De basis van een 
degelijk preventiebeleid is zondermeer een doordacht plan. In samenwerking met de klant, 
leveren wij hierbij advies om samen een efficiënt verkeersplan te ontwerpen. Dit kan 
aangeleverd worden in allerlei formaten en digitale versies.  
 
Luc Beyers bvba specialiseert zich in het aanbrengen van belijningen, zowel binnen als 
buiten. We specialiseren ons in het aanbrengen van epoxy, PU, anti-slip coatings, vloer 
coatings, thermo-plastische producten enz… Onze montageploeg verzorgt vakkundig het 
gebruik van de juiste producten. Bovendien bieden we een uitgebreid gamma aan van 
verkeersborden, ook op maat gemaakt, aanrijd-beveiliging, stootbuffers, spiegels, 
snelheidsremmende maatregelen, tijdelijke werf bebakeningproducten, en een heel gamma 
signalisatie voor zowel binnen als buiten. 
 

 
 

Groep IDEWE 
Interleuvenlaan 58 
3001 Leuven (Heverlee) 
Tel. 016 390 411 
Fax 016 400 236 
info@idewe.be  
www.idewe.be  - www.ibeve.be 

Bij IDEWE vinden we dat elke klant recht heeft op slimme preventie en dit ongeacht het 
preventiebudget. Wij gaan verder dan het strikt wettelijke en kijken vooral naar wat zinvol is 
en waarde toevoegt. Slimme preventie dus. Met resultaat! 
Bij het samenstellen van ons aanbod vertrekken onze experten steeds vanuit de huidige én 
toekomstige preventie- en welzijnsnoden van uw sector. Zo bieden wij u gerichte 
antwoorden op uw specifieke preventie- en welzijnsbehoeften, wat u een hoge return on 
prevention oplevert. Ons aanbod is opgebouwd rond vier complementaire pijlers, die onze 
geïntegreerde 360° benadering vormen van preventie en welzijn. Samen met onze klanten 
gaan we voor gezonde werknemers, die veilig aan de slag zijn in een optimale 
werkomgeving en dit ondersteund door de juiste kennis en tools. 
Groep IDEWE kan rekenen op meer dan 700 gekwalificeerde medewerkers en werkt vanuit 9 
regionale kantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Namur, 
Roeselare en Turnhout). Zo ondersteunt de Groep IDEWE 35.000 werkgevers en 600.000 
werknemers bij het opzetten van een veilige werkomgeving.  
Groep IDEWE, altijd de slimste keuze! 
 

 
Interstuhl 
Energieweg 21 
2382 NB Zoeterwoude  - NL 
T: +31 (0)71 581 2400 
E: info@interstuhl.nl 
I: www.interstuhl.nl 

 

 
Enjoy Seating Performance  
Interstuhl produceert al sinds 1961 kwalitatieve zitoplossingen die overtuigen door middel 
van prestaties en zitplezier . Interstuhl staat voor German Engineering, esthetiek en de eis 
om milieubewust te handelen.  
 
Maar alleen met een goede stoel ben je er nog niet. Voor en na aanschaf van een Interstuhl 
of Bimos staan wij ook voor u klaar! Wie goed zit, heeft hier zijn hele leven profijt van. Voor 
ons staat vast dat alleen een eerlijk advies in combinatie met hoge service een garantie is 
voor langdurig goed en gezond zitten. Wij gaan verder dan het adviseren over de juiste 
stoelen. Voorlichting en begeleiding zijn minstens zo belangrijk. Niet alleen na aankoop, 
maar ook in de periode daarna. Iedere goede stoel vraagt om nieuw gedrag. Ga ook voor het 
nieuwe zitten en werk mee aan uw gezondheid, iedere dag opnieuw. 
 

 

IOS International nv 

Wetenschapspark 5 - 3590 Diepenbeek  

Tel. : +32 11 20 10 51 

E-mail: info@iosint.be   

Meer info op www.iosint.be 

 

 

 

 

Software en Diensten voor een veilige onderneming 

 Opmaak van evacuatieplannen en interventiedossiers 

 Mobiele toepassing voor veiligheidscontroles 

 Safety Plan voor online document-, contact- en incidentbeheer 
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LISAM Systems S.A. 
Head Office Belgium 
Rue Jean Jaurès 5  
B-7190 Ecaussinnes  
Tel: +32 (0)56 37 26 37 
Fax:+32 (0)56 37 23 24 
 info.eu@lisam.com            www.lisam.com 

 

 
 
Met meer dan 700 klanten wereldwijd, brengt Lisam Systems u met ExESS een software 
oplossing voor het beheer van uw chemicaliën, inventaris, opmaak en distributie van SDS, 
veiligheids- en afval-beheer van gevaarlijke stoffen. 
 
Flexibel en intuïtief, ExESS Chemicals Management biedt u een uitgebreide set van 
intelligente functies voor de optimalisatie van het dagdagelijks beheer van uw chemicaliën. 
Verrijkt met databibliotheken uit officiële wettelijke bronnen. Naleving en effectiviteit zijn 
de sleutelwoorden. 
 
Informatie – Automatisatie – SDS – REACH – Dynamisch - Flexibel 
 

 

Mensura EDPB vzw 
Zaterdagplein 1 1000 Brussel  
+32 2 549 71 00 
F +32 2 223 52 50 
E info.edpb@mensura.be 
Web : www.mensura.be 

 
Je boekt pas resultaat, als iedereen er staat. Uw medewerkers zijn uw belangrijkste troef. 
Meer dan ooit vormen mensen de meerwaarde van uw organisatie. In deze hectische tijden is 
de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers een belangrijke bouwsteen voor het 
rendement van uw organisatie.  Mensura biedt u hiertoe de nodige inzichten en middelen. 
Ons streven is om samen uw medewerkers beter, langer en gezonder inzetbaar te houden. 
Waarvoor kunt u vandaag een beroep doen op Mensura? 
> Ontwikkelen van een gezond arbeidsbeleid 
> Bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers 
> Adviseren inzake veilige en gezonde arbeidsplekken 
Mensura is een specialist op het vlak van preventie, veiligheid en gezondheid, die u advies, 
oplossingen en diensten op maat van uw bedrijf aanreikt. Van het strikt wettelijke tot zoveel 
meer. 
 
 

 
Omnisafe bvba 
Zuiderring 34 B-3600 Genk 
T +32 89 69 99 17 
F +32 89 69 99 20 
info@omnisafe.be 
www.omnisafe.be 

 

 
 
Omnisafe is specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen. Natuurlijk wilt u als werkgever 
over de veiligheid en gezondheid van uw werknemers waken.  
Veiligheid vraagt om expertise, Omnisafe kan u hiervoor aanbieden: 
 
* Preventie- en productadvies 
* Het complete gamma persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en werkkledij 
* Jarenlange expertise in het optimaliseren van veiligheid op de werkvloer 
* Een solide samenwerking met bevoorrechte leveranciers 
* Een showroom waar u vrijblijvend kunt kennismaken met onze PBM's 
 
Omnisafe, gegarandeerd de veiligste keuze. 

 
PARTNER bvba 
Herentalsebaan 151 
2150 Borsbeek 
Tel.: +32 (0)3 366 27 27 
Fax: +32 (0)3 366 27 37 
Mail : info@partnersafety.be 
Web : www.partnersafety.be 

 
PARTNER onderscheidt zich door een uiterst klantgerichte benadering. Naast 
productleverancier zijn we ook een volwaardige safety service provider. Onze enthousiaste 
commerciële buiten- én binnendienst staat steeds klaar om alle vragen en problemen aan te 
pakken. Onze kennis brengen we u ook in de praktijk via boeiende productdemo’s en 
trainingen.  
 
Dit alles wordt ondersteund door een accurate logistieke dienst, ruime stocks, een 
professionele magazijndienst. Orderopvolging en stipte leveringen zijn een prioriteit. 
 
Een hecht partnership met onze fabrikanten van unieke merken heeft daartoe beslist 
bijgedragen en maakt nog steeds het verschil. 

mailto:info.eu@lisam.com
http://www.lisam.com/
mailto:info.edpb@mensura.be
http://www.mensura.be/
mailto:info@omnisafe.be
http://www.omnisafe.be/
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Premed  
Tiensevest 61 b 2 
3010 Leuven 
0472 648 041 
dimitri.herremans@premed.be  
www.premed.be  
 

 
Premed is een regionale externe dienst voor preventie, bescherming en welzijn op het werk. 
Wij streven ernaar dat de werknemers van onze aangesloten ondernemingen hun werk 
kunnen verrichten in veilige, gezonde en mentaal optimale omstandigheden. 
 
Waar andere diensten kiezen voor grootschaligheid en een nationale erkenning, is het de 
strategie van Premed om een regionale speler te blijven, die dicht bij zijn klanten staat. 
 
Een partnership met Premed is kiezen voor kwaliteit en expertise, dynamisme en interactie, 
steeds in een open communicatie en de ondersteuning van een ervaren team die het verschil 
maakt. 
 
Premed kijkt ernaar uit om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het gevoerde 
welzijnsbeleid in uw onderneming. 
 

 
Rei- International 
Bedrijfsstraat 21 
3500 Hasselt 
Tel. 011/49.01.68 
Fax. 011/49.01.69 
info@louisvanrompaey.com  
www.rei-international.com  

 

 
Rei International heeft drie belangrijke diensten, die het brandrisico minimaliseren.  Ten 
eerste plaatsen we brandwerende afdichtingen voor buisdoorvoeringen, kabels en 
kabelbundels, kabeldoorvoeringen en voegen.  Ten tweede bieden we oplossingen voor 
hout- en staalbescherming.  Heel gerichte behandelingen bijvoorbeeld of 
brandbescherming/pleisterbekleding.  Ten slotte plaatsen we brandkleppen en bekleden we 
luchtkanalen voor het bekomen van de vereiste brandweerstand. Rei International met 16 
medewerkers zorgt voor een correct advies en voor heldere, wettelijk waterdichte attesten.  
Op die manier beveiligt U uw gebouw, uw personeel en uw financiële situatie en kan U een 
vermindering afdwingen van uw brandverzekering. 
 
Zaakvoerder ing. Louis Van Rompaey is als vroegere brandweercommandant en 2 jaar studie 
als fire engineer uiteraard goed geplaatst om u te adviseren op vlak van brandafdichtingen 
en compartimentering.   
 

 

R2S [Risk2Safety]                                                                                                                                                                                            
Meistraat 14               3510 Kermt                                                                                                                                                                                                                    
Koen Neven: +32 (0)476 541 651                                        
Carl Nys +32 (0)471 110 238                              
www.r2s.be                info@r2s.be 

 
SAFETY DOESN’T HAPPEN BY ACCIDENT 
Ongevallenpreventie begint en eindigt op de werkvloer. Het is dus belangrijk dat het 
preventiebeleid doorstroomt tot bij de uitvoerders van de werkzaamheden.  
Dit kan enkel door werkbare en eenvoudige tools, die ook een meerwaarde vormen en 
bruikbaar zijn voor de hiërarchische lijn en de mensen op de werkvloer.  Daarnaast moeten 
deze tools ten allen tijden beschikbaar zijn voor iedereen. R2S heeft hiervoor doo.bs 
ontwikkeld. Onze unieke aanpak, in 7 stappen volgens het KISS’R-principe, zorgt voor een 
preventiebeleid op maat van uw bedrijf.  
Vanuit een eigen opgestelde veiligheidsscan kan, zonder verplichting, verdere ondersteuning 
uitgevoerd worden. Alle informatie van onze ondersteunende diensten en een demo van 
doo.bs kan je ontdekken op onze stand van deze Prenne en op onze website: www.r2s.be of 
www.doo.bs  
 

 
 

RSG Safety BV 
Marinus Dammeweg 38 
5928 PW Venlo 
The Netherlands 
Tel. :  +31(0) 854 870 395 
E-mail: sales@rsgsafety.com  
Web: www.rsgsafety.com  

 

RSG Safety is een gespecialiseerde aanbieder in de Europese markt van een gericht 
assortiment Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) en diensten, met nadruk op haar 
specialisatie in ademhalingsbescherming.                                                                                                                                                                                                                                                               
RSG Safety onderscheidt zich duidelijk t.o.v. van andere aanbieders d.m.v.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- een uniek assortiment producten; verkrijgbaarheid via selecte distributie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- voortdurende productontwikkelingsprogramma’s gebaseerd op vraag van gebruiker;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- op maat gemaakte service & support programma’s voor eindgebruikers en distributeurs van 
het RSG assortiment.                                                                                                                                              
Neem contact met ons op als:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- u als distributeur op zoek bent naar een alternatieve aanbieder in PBM’s;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- uw bedrijf op zoek is naar op maat gemaakte oplossingen voor uw personeel op het gebied 
van PBM’s. 

mailto:dimitri.herremans@premed.be
http://www.premed.be/
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http://www.r2s.be/
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http://www.rsgsafety.com/


 
 
Safety Shop 
Westkaai 7 
2170 Merksem 
Tel. : +32 (0)3 646 99 60  
Fax : +32 (0)3 646 00 25 
info@safetyshop.be              
www.safetyshop.be 

Wanneer uw veiligheid en die van uw medewerkers primeert, kiest u voor Safety Shop. 
 
Als specialist in veiligheid, bescherming en signalisatie staan wij garant voor een 
totaalservice.  
 

- 35 jaar expertise en know-how op vlak van Persoonlijke BeschermingsMiddelen, 
signalisatie en analyse en-meettoestellen 

- Meer dan 57.000 producten 

- Ruim aanbod van kwaliteitsmerken 

- Uitgebreide voorraad 

Safety Sign Service:  uw partner in plaatsingsdienst, projecten en evacuatieplannen 

 

 
 

Moldex-Metric AG & CO. KG 

Adem- en Gehoorbescherming 

Ebweg 1a 2991 LS  Barendrecht 

Nederland 

Tel.: +31 (0)180 530053 

info@nl.moldex-europe.com  

www.moldex-europe.com  

 
 

Nieuwe ideeën voor meer veiligheid, comfort en service. 

 
Moldex is een van ’s werelds leidende fabrikanten op het gebied van adem- en 
gehoorbescherming. In Europa houden meer dan 450 medewerkers in 8 landen zich bezig 
met  het  ontwikkelen, produceren en verkopen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Professionals in de industrie en vakmensen vertrouwen al meer dan 25 jaar op onze 
kwaliteitsproducten.  
 
Moldex focust op de gebruiker, daarom besteden we speciale aandacht aan het 
gebruiksgemak, hoog gebruikerscomfort en aantrekkelijk design. Wij bereiken dit door 
constant nieuwe ontwikkelingen toe te passen. Onze business partners waarderen onze 
flexibiliteit en hoge servicegraad. 
 
De medewerkers van Moldex Benelux staan u graag bij indien u vragen heeft over adem- en 
gehoorbescherming.  

 
Samurai@Work 
Rijnkaai 37 2000 Antwerpen 
support@samuraiatwork.com  
www.samuraiatwork.com                                
Tel. +32 3 205 16 90 
Fax +32 3 205 19 30 

 Advies & ondersteuning   -   Training & coaching 

 Meer dan 10 jaar ervaring bij meer dan 300 bedrijven 

Samurai at Work helpt jouw bedrijf helpt om een duurzame veiligheidscultuur te creëren. 
Dat doen we met consultancy, trainingen & coachings, in een wetenschappelijk gebaseerde 
en no-nonsense aanpak die door meer dan 10 jaar ervaring gerijpt is. Onze unieke 
mensgerichte, creatieve en innovatieve aanpak maakt een buitengewoon verschil, op lange 
termijn. Daar moeten we ondernemingen als Umicore, BASF of Infrax niet meer van 
overtuigen. We werken in een totaalaanpak waarin zowel het hoger management, de 
hiërarchische lijn als de medewerkers op de werkvloer betrokken zijn. En waarin wat we 
aanleren in het leslokaal, ook wordt ook vertaald naar de werkvloer. Theorie blijft geen dode 
letter maar wordt omgezet naar de praktijk. Zo creëren wij veiligheidshelden: begaan met 
hun eigen veiligheid en gezondheid, maar evenzeer die van collega’s. Zo werken wij aan een 
duurzame veiligheidscultuur.  

 
 

SGS Statutory Services Belgium vzw 
Noorderlaan 87 
2030 Antwerpen 
Tel. : +32 (0)3 5454840 
Fax.: +32 (0)3 5454889 
E-mail: sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com  
Web: www.sgs.be  

 

SGS is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Wij staan 
bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd 
een netwerk van ca. 1800 kantoren en laboratoria met meer dan 85.000 werknemers.  
 
 SGS Statutory Services Belgium is een officieel erkende Externe Dienst voor Technische 
Controle dat controles, technische inspectie, certificering, expertise en opleidingen biedt 
inzake veiligheid, welzijn en milieu,en verenigt de slagkracht van een wijd vertakte 
multinational met de soepelheid van een team dynamische, lokale specialisten. Wij bieden U 
o.a. volgende expertise aan:  
• Inspecties van personenliften, hef en hijswerktuigen, elektrische installaties,   opslagtanks, 
drukinstallaties,...  
• Expertise met betrekking tot machine –en brandveiligheid  
• Expertise ATEX zonering  
• Energieprestatiecertificaat en energieaudits  
• Veiligheidscoördinatie  
• Risicoanalyses  
•Technische documentatie en illustraties – via SGS Documentation services  
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Somati Fie NV 
Industrielaan 19A  
9320 Erembodegem 
Tel: +32 (0)53 85 22 22 
Fax: +32 (0)53 85 22 21 
E-mail: info@somatifie.be   
Web: www.somatifie.be  

 
Somati FIE staat voor duurzame brandbeveiliging van u en uw leefomgeving. Wij bieden een 
service op maat, gepersonaliseerd naar uw specifieke wensen en behoeften. 
What’s in it for you? 
Somati FIE is meer dan enkel een leverancier! Wij bieden een totaalpakket van producten en 
diensten en gaan samen met u op zoek naar de meest efficiënte manier om u en uw 
bezittingen te beveiligen tegen brand. 
Dit doen we door: 

 Het voeren van een open communicatie om uw wensen te analyseren 

 U de diensten en producten te leveren die het best aansluiten bij uw behoeften 

 U en uw werknemers via training snel te leren handelen in noodsituaties. 

 Ons IFRA-departement een juiste analyse van alle risico’s en beveiligingen te laten 
maken. 

 Via het jaarlijks onderhoud te zorgen dat uw producten in een perfecte staat 
verkeren. 

Kortom voor u een betrouwbare partner in brandbeveiliging te zijn voor de komende jaren. 

 

 
Steel Blue Europe (EMEA) BV 
Veleuwezoom 32 
1327 AH Almere 
The Netherlands 
www.steelblue.nl  

 

 
 
 
 
 
Steel Blue is het grootste merk veiligheidsschoenen in Australië. De schoenen zijn mede 
ontwikkeld naar de wensen van mijnwerkers in West-Australië. De veiligheidsschoenen 
combineren superieure kwaliteit en comfort met een uitzonderlijk garantie- en 
serviceniveau.  Steel Blue heeft een Europees kantoor en magazijn in Nederland waar vanuit 
de Europese markt wordt bediend.  
 

 
Martor Direct Belux 

Dooren 105 
1785 Merchtem 
Tel:  +32 (0)52 38 19 50 
Fax: +32 (0)52 37 45 10 
Web : www.martor.com 

 
 
MARTOR is de alomgekende en gewaardeerde pionier in veilig snijden.  
Sinds 1976 ontwikkelde MARTOR 3 veiligheidstechnieken die het aantal ongevallen met 
betrekking tot snijwerkzaamheden tot een minimum hebben herleid : 
 

 Automatic blade retraction 

 Full automatic blade retraction 

 Veilig verborgen mesjes 
 
Deze innovatieve technieken werden door de jaren heen verder geperfectioneerd waarbij 
gebruiksvriendelijkheid en ergonomie troeven zijn gebleken die van onze nieuwste generatie 
messen een waardige aanvullingen hebben gemaakt van de pioniers van weleer. Samen met 
u gaan we graag op zoek naar de optimale, veilige snij-oplossing! 
 

 

 
 
 
Ufttools-uftlas bvba 
Machelenbinnenweg 5 
9800 Deinze 
Tel. 09/386 31 63 
Fax. 09/386 23 08 
Email: info@ufttools.be   
Website: www.ufttools.be  
 

 
 

Ufttools-Uftlas is al meer dan 40 jaar actief als toeleverancier van hoogwaardige 
gereedschappen, machines, lasmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de 
industrie en de vakman.In die 40 jaar werd een trouwe band gecreëerd met klanten uit 
diverse sectoren: metaalconstructie, bouw, textiel, piping, maintenance… 
Deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en een nauwe samenwerking met onze 
fabrikanten hebben van UFTTOOLS-UFTLAS  een gewaardeerde partner gemaakt  voor 
 alles wat te maken heeft met veiligheid , hygiëne en milieu. Op het gebied van industriële 
luchtfiltering werken wij zeer nauw samen met Nederman.  Zij zijn wereldwijd een 
toonaangevend leverancier en ontwikkelaar van producten en oplossingen binnen de 
milieutechnologiesector.  Hun producten en oplossingen dragen bij tot een verbeterde 
rentabiliteit van de productie, verminderen de druk op het milieu door de verschillende 
industriële processen en beschermen mensen tegen schadelijk stof, vezels, gas, lasrook en 
olienevel.  Alle oplossingen combineren de zorg voor het milieu en voor de gezondheid van 
de medewerker door  verbetering van de werkefficiëntie en productie-economie, waardoor 
de producten zowel ecologisch efficiënt alsook economische efficiënt zijn. In deze visie 
combineren we deze twee concepten in een gemeenschappelijke naam: eco-efficiëntie. 
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Vandeputte medical 
Prins Boudewijnlaan 43         2650 Edegem 
T + 32 (0)3 336 96 00          F +32 (0)3 336 96 
09 
www.vdpmedical.com 
info.be@vdpmedical.com 
 

 
 
Als dé expert op het gebied van Eerste Hulp leveren wij een uitgebreid assortiment aan 

EHBO-artikelen, geven wij antwoord op alle mogelijke vragen en bieden wij hiervoor de 

juiste middelen. 

Vandeputte Medical staat reeds meer dan 45 jaar voor betrouwbaarheid. Onze service houdt 

niet op wanneer wij een bestelling geleverd hebben, maar begint dan eigenlijk pas. Bij iedere 

stap denken wij mee. We adviseren welke producten het beste passen bij de unieke 

behoeftes van een organisatie, en zorgen desgewenst ook voor onderhoud, reparatie en het 

automatisch aanvullen van materialen. Verder zijn wij actief in de ambulancezorg, 

ziekenhuizen en politie. 

 

 
Vandeputte  
Binnensteenweg 160  
B-2530 Boechout  
Tel.: 0032 3 820 98 60  
Fax : 0032 3 820 98 61  

 
www.vdp.com  
info@vdp.com   
 

Uw veiligheid stevig verankerd 
Het welzijn en de veiligheid van iedere medewerker is prioritair en dit engagement vormt 
dan ook de kern van onze missie. Onze filosofie: elk individu heeft recht op een optimale en 
comfortabele bescherming op een veilige werkplek. Generatie na generatie groeide de 
onderneming uit naar een trendsetter in de sector in België, en later in Europa. Vandaag de 
dag is Vandeputte nog altijd een voorloper in de ontwikkeling en de distributie van 
producten en diensten, die zowel de arbeidsveiligheid als het welzijn van de werknemers 
verhogen. Onze voornaamste troeven zijn onze hoge mate van ervaring en expertise, 
gecombineerd met een persoonlijke, klantgerichte aanpak. Efficiëntie, kostenbeheersing en 
maximaliseren van de return - zowel in de processen van onze klanten als in die van onszelf - 
liggen mee aan de basis van ons succes. Investeringen in veiligheid moeten zich volgens ons 
op termijn altijd terugbetalen, zowel financieel, als in een hogere mate van veiligheid, welzijn 
en productiviteit.  Wij bieden onze klanten daarvoor een innovatief en kwalitatief 
hoogstaand totaalconcept aan. Deze totaalaanpak vertrekt vanuit een volledig inzicht in het 
veiligheidsproces – van risicoanalyse tot implementatie – waarin we met alle betrokken 
partijen samen zoeken naar de meest geschikte oplossingen. Dit alles doen we op basis van 
een duurzaam, integer en op vertrouwen gefundeerd partnership met onze voornaamste 
stakeholders: onze klanten, werknemers en leveranciers. 
 

 

 
Variphone International 
Deusterstraat 72 
3990 Peer 
Tel.: 011/ 66.81.20                Fax: 011/ 63.64.27 
info@variphone.com         
www.variphone.com  

 
 
Variphone International is gericht op het ontwikkelen van op maat gemaakte 
gehoorbescherming die ingezet kan worden ter bestrijding van lawaaioverlast en ter 
bevordering van de communicatie in lawaai. 

 
Ontdek de voordelen van controleerbare gehoorbeschermers zoals de instelbare 
Variphone voor optimale bescherming op de werkvloer, of ervaar de vlakke demping van de 
Musician Earplugs tijdens jouw repetitie met de band of bij een bezoek aan een festival. 
Of, ga voor de systematische aanpak van het HearingCoach concept waarbij Variphone voor 
u een multidisciplinair actieplan kan opstellen. 

 

 

 

 
Forma/Verbeteren 
Evolis 78, 8500 Kortrijk 
Tel: +32 56 707730 
Fax: +32 56 719730 
E-mail : info@verbeteren.be   

 
 

 
 
Verbeteren.be is gespecialiseerd in het begeleiden en opleiden van bedrijven en hun 
medewerkers in de domeinen kwaliteit, veiligheid en milieu. Voortdurend verbeteren van 
processen vraagt permanente gedragsverandering in de praktijksituatie.  
Verbeteren.be start verbeterprojecten rond een thema of voor het bereiken van een bepaald 
doel. Bij uitbreiding begeleiden we bedrijven ad-interim in crisissituaties of bij het (tijdelijk) 
wegvallen van de bedrijfsleiding.  Verbeteren.be streeft naar een optimaal resultaat met 
aandacht voor het resultaat dat u voor ogen hebt.  De principes praktisch, persoonlijk, 
eenvoudig en op maat helpen dat resultaat neer te zetten. 
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Vinçotte 
Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde 
Tel:+32 (0)26745711           
Fax:+32 (0)26745959 
info@vincotte.be                 
www.vincotte.be 

  
Vinçotte beschermt en versterkt de business van zijn klanten. Dat doen we door oplossingen 
te ontwikkelen die de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van zowel bedrijven als 
particulieren garanderen en verbeteren. Met services op het vlak van testen en meten, 
inspectie en audit, certificatie, risicoanalyse en –beheersing, training, consultancy, 
outsourcing en staffing, geven we onze klanten gemoedsrust. Dagelijks stellen onze 
medewerkers hun ervaring en expertise ter beschikking om klanten bij te staan in objectief 
en betrouwbaar advies.  
 
U mag gerust zijn. Vinçotte vinkt het voor u af.  
 
Meer informatie vindt u op vincotte.be  
 
 

 
 
 

 
 
IRIV België  
Driehoekstraat 27 
3945 Ham 
Website: www.iriv.be 
Tel 0479 87 10 08 
Email: info@iriv.be 

IRIV België biedt u de instrumenten en de kennis om uw papieren tijgers om te zetten naar 
functionele dynamische systemen waarbij de informatie 24/7 online beschikbaar is. 

Met Cross Approach® maakt u alle bedrijfsdocumenten online beschikbaar en bepaalt u zelf 
welke informatie u aan groepen medewerkers (digitaal) ter beschikking stelt. Cross 
Approach® ondersteunt de High Level Structure (HLS) zoals die zijn vereist in de nieuwe 
versies van de ISO-Normen. 

Met Regis’t®  beschikt u over een digitaal risico-analysesysteem voor: 
– Het inventariseren en analyseren van risico’s binnen organisaties 
– De risicobeleving onder (groepen van) medewerker 

 
 

 
Kelma NV 
Antwerpsestraat 154 
B - 2845 Niel 
T: +32 3 844 23 42 
F: +32 3 888 51 56 
info@kelma.com 
http://www.kelma.com 
 
 
 

 
 
 
 
Kelma biedt analysesystemen voor gas-en vloeistofanalyse, gasdetectie, stof-en 
debietmetingen, contactloze temperatuurmetingen en vlambewakingen en dit in 
combinatie met een zeer uitgebreide technische ondersteuning. 
 
Wij voorzien oplossingen van eenvoudige draagbare of vast opgestelde gasdetectoren tot 
high-end oplossingen voor bijvoorbeeld arbeidsplaatsbewaking of fence line monitoring. 
Ook voor emissie- en procesmonitoring toepassingen hebben wij ongetwijfeld een gepaste 
oplossing 
 

 
ISI nv 
Dekenijstraat 3 
1180 Brussel 
www.isi-be.eu  
sales@isi-be.eu  
tel 02 343 30 81 
 

 
 
 

 
 
 
ISI nv is een zelfstandig Belgisch bedrijf met 40 jaar ondervinding in toelevering, verhuur  en 
onderhoud van professionele apparatuur voor het meten en loggen van fysische grootheden. 
ISI bied oplossingen aan voor risicoanalyse van de veiligheid op de werkplaats met  klasse 1 
en 2 geluidsmeters, geluidsdosimeters, trillingen hand-arm en het volledig lichaam (whole 
body vibration), fijn stof met filters en pompen (PM10, PM2.5 etc), automatische 
meetstations voor stofconcentratie en tenslotte magnetische straling conform de Europese 
wetgeving.  
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BPI instruments sprl/bvba 
Blvd G. Kleyer 104 
4000 Liege 
tel :  +32 (0) 4 253 57 55  
Fax : +32 (0) 4 253 57 50 
www.bpiinstruments.be 
sales@bpiinstruments.be 
 

 
 

 
BPI instruments bied meettoestellen aan  voor gas,  luchtkwaliteit (indoor air quality), VOC’s, 
stof en temperatuur met bijkomende diensten voor  onderhoud en calibratie.  
Wij hebben ook een grote keus aan ATEX modellen. Onze merken zijn: 

3M geluidsmeters en geluidsdosimeters                                                                                                       

3M hitte stress monitoren (WBGT)                                                                                                            

3M Indoor Air Quality monitoren, met VOC en stofmetingen                                                      

GRIMM aerosols spectrometers voor inhaleerbaar, thoraceerbaar en alveolair       

GRIMM nano counters en sizers voor ultra fijn stof                                                                           

RIKEN KEIKI voor draagbare gasdetectoren                                                                                     

RIKEN KEIKI voor vaste gasdetectoren                                                                                            

INFICON voor VOC’s                                                                                                                             

PROGES voor temperatuur/RV metingen met thermos boutons 

 

 

 
Ravebo B.V. 
't Woud 2          NL-3232 LN Brielle 
 T: +31 (0)181 419 419 
F : +31 (0)181 412757 
www.ravebo.nl  
info@Oravebo.nl    

 

 
 
 
Ravebo B.V. verzorgt de service en levering van instrumentatie welke onder meer ingezet 
worden voor industriële hygiëne metingen, zoals inhalatoire blootstellingsmetingen. Onze 
expertise bevindt zich op het gebied van technische mogelijkheden van direct uitleesbare 
instrumentatie alsmede technische mogelijkheden voor het nemen van representatieve 
monsternames. 

 

 

 
Sysmex Belgium N.V. 
Terhulpsesteenweg 6a 
1560 Hoeilaart 
Tel: +32 (0)2 769 74 74 
Fax: +32 (0)2 769 74 99 
E-mail: info@sysmex.be 
Web: www.sysmex.be  
 

 
 
De Benelux is een dichtbevolkt gebied. De druk op de leefomgeving is soms groot. Niettemin 
kunnen overheden, bedrijven en industrieën slim gebruik maken van verschillende 
oplossingen voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving.  Sysmex biedt het 
topsegment van instrumenten op het gebied van milieu en veiligheid aan. Het verzamelen en 
rapporteren van uw gegevens was nog nooit zo eenvoudig. 
Onze topmerken zijn:  
 

 Rion Soundlevel meters 
 Rion Vibration meters 
 Gilian Airsample pumps 
 GrayWolf Indoor Air Quality 
 PPM Technology 
 Derenda 
 Pollution GC Analyzers 
 Meccos gasdection 

http://www.bpiinstruments.be/
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http://www.ravebo.nl/
mailto:info@Oravebo.nl
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RPS analyse bv 
Minervum 7002 
4817 ZL Breda 
Nederland 
Email: analyse@rps.nl 
Web: www.rps.nl 

 
 
 
De laboratoria  van RPS behoren al jaren tot de Nederlandse top. RPS is in Nederland dan 
ook een autoriteit op het gebied van arbeidshygiënisch en milieutechnisch onderzoek. 
Daarnaast is RPS in zowel Nederland en het Verenigd Koninkrijk een toonaangevend bureau 
voor asbestonderzoek en –advies. Vanuit verschillende disciplines bieden we met onze 
onafhankelijke laboratoria een integrale service. Onze dienstverlening omvat het totale 
proces van analyse tot en met een volledig advies voor al uw vraagstukken. Onze werkwijze 
kenmerkt zich door bewezen accuratesse (dubbele controle), korte doorlooptijden en een 
hoge mate van flexibiliteit . 
 

 
AZ Groeninge 
Laboratorium Industriële Toxicologie 
President Kennedylaan 4 
8500 Kortrijk 

tel:  +32 56 63 42 25 
fax: +32 56 63 42 09 
e-mail: labitox@azgroeninge.be                  
www.labo-azgroeninge.be 

Het Laboratorium Industriële Toxicologie maakt deel uit van het Klinisch Laboratorium van 
AZ Groeninge te Kortrijk. Het is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg en is tevens BELAC geaccrediteerd (ISO 15189 en 17025).                           
Wij bieden u onder andere volgende expertise aan:  

• atmosferische metingen: staalname en –voorbereiding, analyse, interpretatie 

• biomonitoring 

• validatie van nieuwe methoden/parameters 

Wij werken gepersonaliseerd en denken met u mee. Voor kennismaking en meer specifieke 
vragen kan u op onze stand terecht 

 
 
 

 
BeCOH  
Belgian Centre for Occupational Hygiene  
Abdijstraat 13 B-8470 Gistel 
info@becoh.be 
 
Cosanta BV 
Laan van Kronenburg 14 1183 AS 
Amstelveen NL                 info@cosanta.nl  
 
 
 

 

 

 

BeCOH bekleedt een unieke positie op het domein van de arbeidshygiëne, en biedt een 
totaaloplossing voor verschillende arbeidshygiënische vraagstukken. Dat doet BeCOH vanuit 
een humaan standpunt, met oog voor kostenoptimalisatie en proces strategische 
uitwerkingen. BeCOH is de partner van Cosanta in België. U kunt gebruik maken van de 
gratis basisapplicatie van Stoffenmanager® en van de betaalde premium variant waarin met 
10 accounts gewerkt kan worden en die beschikt over vele aanvullende functionaliteiten. 
Stoffenmanager® biedt een berekeningsmodule voor het evalueren van de blootstelling aan 
chemische agentia, en voor het evalueren van huidrisico's (acute effecten of huidopname. 
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