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Petzl Benelux – Alpitec
Rue l’île des béguines 5
B-5300 Andenne
t : +32(0)85.31.43.85
f : +32(0)85.71.17.83
e : info@alpitec.be

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

ArXs Solutions
Laarbossenstraat 29
3980 Tessenderlo
Tel: 0476200552
Email: info@arxs.be
Website: www.arxs.be

OMSCHRIJVING
Petzl is dé specialist en referentie als het gaat om handenvrije verlichting en oplossingen
voor veilig werken op hoogte. Als agent van Petzl voor de Benelux, staat het team van
Alpitec, samen met ons uitgebreid dealernetwerk, de eindgebruiker bij met technisch advies
en doelgerichte oplossingen voor uw werksituatie op hoogte. NIEUW 2017 :
NEWTON EASYFIT HI-VIZ
Nieuw gemakkelijk aan te trekken antivalharnas met snelsluitingen, valindicatoren en
een ergonomische opberging voor de MGO stijgerhaken met een geïntegreed
veiligheidsvest die voldoet aan de norm EN20471.
VERTEX BEST en VENT HI-VIZ
De gekende Vertex helm nu ook in Hi-Viz kleur.
VOLT LT en VOLT WIND LT
Gemakkelijk aan te trekken valharnas met laterale positionering.
LEEFLIJNEN met PROGRESSIEVE valdemper
Stapsgewijze energieabsorptie aangepast aan het gewicht van de gebruiker.
Ontwikkeld voor gebruikers tussen 50 en 130 kg!
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
ArXs Solutions biedt een cloud-gebaseerde software oplossing waarmee organisaties de
gegevensstromen gerelateerd aan preventie- en facilitymanagement kunnen centraliseren,
integreren en automatiseren. Dit met de doelstelling om tot een verbeterde
procesondersteuning te komen, waardoor de efficiëntie en rendabiliteit binnen uw
organisatie toeneemt.
Wij richten ons op de ondersteunende functies binnen een organisatie zoals preventie-,
facility-, onderhouds- en technische diensten. Daarnaast kan iedereen in de organisatie (van
hiërarchische lijn tot medewerker) betrokken worden in het gebruik van de oplossing.
De software oplossing komt in twee versies. ArXs Helios voor onderwijsinstellingen en ArXs
Hyperion voor de KMO markt.

A-Safe is de uitvinder en producent van het eerste flexibele aanrijdbeveiligingssysteem
ter wereld dat uit polymeer gemaakt wordt.

A-Safe bvba
Herdersstraat 4 Unit 16-17
B-8800 Roeselare
Tel.: +32 (0)51 433 434
Email: info@asafe.be
Web: www.asafe.com

Met meer dan 30 jaar ervaring in de extrusie van kunststoffen, is A-Safe uitgegroeid tot
wereldwijde marktleider op het gebied van Site Safety Solutions. We zijn een vaste en
gekende waarde voor elk bedrijf die de veiligheid van hun werkplaatsen, productiemachines
en –omgeving, en belangrijker, hun MENSEN, vooropstelt. Onze speciaal ontwikkelde iFlex
producten, vervaardigd uit een gepatenteerde polymeer genoemd Memaplex, bieden
optimale bescherming, unieke voordelen en blijvende kostenbesparingen voor al uw
afschermingen. Uw veiligheid wordt bij A-Safe niet aan het lot overgelaten.

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.

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

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
o goede relaties en lange termijn samenwerking met onze voornaamste leveranciers

Betrouwbaar, technisch en vriendelijk zijn waarden die BTV voorop stelt. Dagelijks staan
onze 400 medewerkers klaar voor u in heel België met deze visie. Op deze manier bieden wij
u dag na dag een kwaliteitsvolle dienstverlening en technische veiligheid, en dit al meer dan
85 jaar.

BTV Control
Potvlietlaan 7 B
2600 Berchem (Antwerpen)
Tel. 03/216 28 90
Fax. 03/216 99 71
com@btvcontrol.be
info@btvcontrol.be
www.btvcontrol.be

BTV, afkorting van Technisch Bureau Verbrugghen, is een Externe Dienst voor Technische
Controle (EDTC) en erkend controleorganisme.
Wij hebben de wettelijke opdracht de (arbeids-) veiligheid te onderzoeken door het
uitvoeren van wettelijk verplichte controles op machines en installaties, zowel bij
particulieren als professionelen. Onze onderzoekswerkzaamheden spitsen zich in hoofdzaak
op volgende terreinen toe: elektriciteit, personen- en fabrieksliften, hijs- & heftoestellen,
energiemetingen, druktoestellen, opslagtanks, stoomtoestellen, milieu,…

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

Connect2Safety
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
Tel. : 056 28 00 65
mail : info@connect2safety.be
website : www.connect2safety.be

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.

Connect2Safety brengt de producten van Fireco op de markt. Fireco is een Engelse fabrikant
die sinds 1996 produkten maakt voor het verbeteren van de brandveiligheid. Met Deafgard,
Deaf Message Service ( DMS ), Freedor en Dorgard Pro worden producten gemaakt die er
voor zorgen dat je zonder vervelende bekabelingswerken aan de wetgeving kan voldoen.
Dorgard Pro is heel specifiek ontworpen voor de Benelux markt. Dit toestel zorgt er voor dat
branddeuren open staan om aldus een vlotte doorgang te garanderen. Ze gaan echter dicht
wanneer het brandalarm het commando geeft. Dit kan vanaf nu ook zonder sirene’s.
Aansluitbaar op elk type brandcentrale en draadloos is dit dus de ultieme oplossing voor een
wel zeer wijd verspreid probleem van geblokkeerde branddeuren met een spie,
brandblusapparaat of stoel.

Bij CGK Group vindt u een totaaloplossing voor de opslag, de behandeling en het gebruik van
uw chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen. We engineeren, installeren, onderhouden
én isoleren alle installaties en leidingen van uw chemische processen.

CGK group
Westlaan 7
IZ Gullegem-Moorsele C3020
8560 Gullegem
Tel: 056 42 22 02 - Fax: 056 42 22 05
E-mail: info@cgk-group.com
Website: www.cgk-group.com

Consultes preventie
Kortrijkstraat 75 bus 1
8550 Zwevegem
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Uitbreidingsstraat 84
2600 Berchem
T +32 (0)56 499 499
www.consultes.be

Wij zijn een meedenkende partner die analyseert en bekijkt welke oplossingen voor u het
beste is. Preventieadviseurs en milieucoördinatoren waarderen ons onafhankelijk advies.
We denken als collega’s mee over een veilige omgeving, conform de regelgeving en binnen
het budget.
Met CGK Group kiest u voor zekerheid. En voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige
producten en installaties. Volledig afgestemd op uw chemische processen.

Consultes preventie biedt gericht advies en begeleiding in het kader van het Dynamisch
Risicobeheersingssyteem. Daartoe werd een totaalconcept ontwikkeld om op maat van het
bedrijf een werkbaar systeem op te zetten dat voldoet aan de eisen van de
preventiewetgeving. CONSULTES PREVENTIE kan op die manier uw preventiebeleid
structureren en op een hoger niveau brengen.
Een aantal tools die daarbij aangeboden worden, zijn onder andere:
Pragmatische doorlichting van uw preventiedossier: administratief en op de
werkvloer;
Uitwerken van registratie- en communicatietools;
Uitwerken van een systematiek om gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en
ongevallen te analyseren en op te volgen;
Uitwerken van observatierondes;
Opleiding/coaching voor management, hiërarchische lijn, medewerkers;
Uitwerken van wettelijke en ondersteunende procedures en instructies (al of niet
volgens een gewenst norm: VCA, OHSAS, …)
Consultes preventie maakt zich sterk dat bovenstaand aanbod een meerwaarde kan
betekenen voor elk bedrijf dat verder kijkt dan het wettelijke minimum.
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.

Covarmed bvba
Doenaertstraat 11, 8510 Marke
Tel.: +32 (0)56 37 47 45
Fax: +32 (0)56 37 47 49
E-mail : info@covarmed.be
Web : www.covarmed.be

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 is een hoogwaardige leverancier van oplossingen en diensten in:

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

Branddetectie

Supervisiesystemen

Voice-alarm

Studie en advies

Watermist blussing

Installatie

Gasblussing

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.

dk RENTAL is al 30 jaar uw partner voor de verhuur van schaarliften, hoogwerkers, heftrucks,
verreikers, hoogwerkers op vrachtwagen en rolsteigers!

dk RENTAL NV
Sprietestraat 164
8792 Waregem
Tel: 056/622 622
Fax: 056/611 622
info@dkrental.be
www.dkrental.be

Electro-Test
Kerkstraat 33 – 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39
F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dankzij een uitgebreide en recente verhuurvloot, een gespecialiseerd technisch team,
commercieel gedreven mensen en gepaste opleidingen, zijn we één van de toonaangevende
bedrijven in de verhuursector.
Voeg daar nog een VCA*-certificering aan toe, snelle leveringen, een aanbod van
innovatieve accessoires én een internationale uitstraling, en we kunnen u optimaal
begeleiden in de keuze van de juiste machine, zowel voor verhuur als voor verkoop.
dk RENTAL biedt u de juiste oplossing, op de juiste plaats, op het juiste moment!

Electro-Test is een Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC). Onze ingenieurs en
technici voeren wettelijk verplichte en aanbevolen inspecties en keuringen uit voor
particulieren en bedrijven. Deze controles spitsen zich toe op volgende domeinen:
elektriciteit, gas, EPC, hefwerktuigen en liften, waterinstallatie en riolering, thermografie en
explosieveiligheid (ATEX).
Tevens organiseert ons team van technische specialisten zowel open als in-company
vormingen en workshops. Electro-Test ontwikkelde een waaier aan opleidingen en stemt
deze continu af op nieuwe regelgevingen. Eveneens stellen we opleidingen op maat samen
volgens de noden van uw organisatie.

Vooruitgang door traditie

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

Falck Safety Services
Esplanadestraat 1
8400 Oostende
T: 059/29.59.10
info@be.falcksafety.com
www.falck.be

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.

Falck Safety Services, wereldleider op het vlak van trainingen in gezondheid, veiligheid,
overlevingstechnieken en crisismanagement, biedt al 30 jaar ondersteuning aan olie- en
gasindustrie, de zeevaart, hernieuwbare energie, de publieke sector en de luchtvaart. Onze
ervaring biedt onze klanten innovatieve, kostenefficiënte trainingen en begeleiding. Falck
Safety Services biedt ook echt draagbare oplossingen aan door middel van mobiele
trainingseenheden, ongeacht waar de klanten zich bevinden. Ons team is samengesteld uit
meer dan 1.000 hoogopgeleide, ervaren medewerkers die met toewijding zullen helpen bij
het vooropstellen van adequate maatregelen om zo incidenten te voorkomen en te beheren,
alsmede de waakzaamheid te verhogen.
Ook voor industriële (productie-) bedrijven heeft Falck Safety Services heel wat oplossingen
opdat uw medewerkers en collega’s in alle veiligheid verder aan de slag kunnen.

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, bent u welkom op
onze stand.
Kenniscentrum welzijn op het werk BeSWIC www.beswic.be
Wij organiseren regelmatig informatiesessies en studiedagen over welzijn op het werk. Voor
informatie en inschrijvingen: https://www.evenementen.werk.belgie.be/

Visuele oplossingen voor een veilige en efficiënte werkomgeving

Goossaert Label & Sign Solutions
Bedrijvenpark Gentbrugge II Zone A
Jan Samijnstraat 10
9050 Gentbrugge
T: 09 228 21 01
F: 09 228 29 24
info@goossaert.be www.goossaert.be

Group Beyers
Dorpstraat 570
3061 Leefdaal
Tel: +32.2.303.88.68
Fax: +32.2.303.88.69
GSM: +32.479.24.82.31
www.groupbeyers.com

IMES SAFETY NV
Gunter Cuypers
Voogdijstraat 33
3500 Hasselt
info@imes.be
www.imes.be

Goossaert bvba is actief in de markt van de industriële signalisatie- en productidentificatieoplossingen. Goossaert produceert, verkoopt en plaatst sinds 1935 “label & sign solutions”
die van gebouwen en bedrijven een veiliger en efficiënter omgeving maken, en producten en
componenten helpen identificeren. Goossaert is expert-dealer van Brady.
Preventieadviseurs en veiligheidsverantwoordelijken helpen wij met veiligheidssignalisatie in
gebouwen (pictogrammen, brandpreventie, evacuatieborden, zoneafbakening,
vloermarkering, belijning…), informatieve signalisatie in gebouwen (informatieborden,
bewegwijzering…), veiligheidssignalisatie in productieomgevingen (lockout-tagout,
leidingmarkering…), signalisatie op bedrijfsterreinen en parkings, op de openbare weg en op
werven (verkeersborden, veiligheidsborden...). Met onze signalisatieprinters maakt u uw
eigen pictogrammen en veiligheidsboodschappen.
Complex project? Onze experten helpen u met advies, studies, audits en plannen.

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.
Group 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.

IMES SAFETY is een toonaangevende distributeur van MRO artikelen. IMES DEXIS beschikt
over een cel van specialisten die voor u, de juiste producten kunnen aanbieden, dit in
combinatie met op maat gemaakte logistieke oplossingen. Dank zij de expertise die we
hebben opgebouwd adviseren we u om op een veilige wijze te werken in alle
omstandigheden.
Vraag ook naar onze «service op maat» die we u met onze PASBUS kunnen bieden!
IMES DEXIS uw specialist in persoonlijke bescherming

IOS International is marktleider op het gebied van software en diensten voor
• Opmaak en beheer van Brand Interventieplannen

IOS International nv
Wetenschapspark 5 - 3590 Diepenbeek
Jan Veltens 0472 51 18 45
www.iosint.be
www.evacuatieman.be

LISAM Systems S.A.
Head Office Belgium
Rue Jean Jaurès 5
B-7190 Ecaussinnes
Luc Libon
Tel: +32 (0) 477 64 87 61
luc.libon@lisam.com
www.lisam.com

•

Eenvoudig opstellen van evacuatieplannen, automatisch georiënteerd in de
leesrichting

•

Beheer van veiligheidsuitrusting op plattegronden

•

Mobiele applicaties voor audits en controlerondes

IOS International heeft stadaard oplossingen voor zowel de Seveso industrie de Retail sector.
Meer dan 100 tevreden klanten in België maken reeds gebruik van onze software of diensten.
Met evacuatieman.be geeft IOS ook de markt van de KMO’s en Horeca de mogelijkheid om
eenvoudig en voordelig te bestellen. In de webshop bereken je zelf hoeveel
evacuatieplannen er nodig zijn in jou gebouw. Maak je liever zelf je evacuatieplan, dan is de
evacuatieman Kit de ideale oplossing: conform de wet, eenvoudig in gebruik en voordelig!

Met meer dan 900 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, ISO 14001
& 50001, Vlarem Checklist, Seveso.
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 – Vlarem
Checklist – Seveso – ISO 14001&50001 – Afvalbeheer.
MEDIWET, Uw Werkwereld, Onze Zorg!
MEDIWET is een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en
actief binnen het Vlaamse landsgedeelte. Wij zijn een ongebonden, pluralistische en
intersectorale dienst, die klantvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt.
Wij ondersteunen ondernemingen bij de verdere uitbouw van hun preventie- en
veiligheidsbeleid, op het vlak van gezondheid, arbeidsveiligheid, ergonomie, hygiëne, intern
milieu en psychosociale factoren. De multidisciplinaire aanpak staat centraal.
Daarnaast is Mediwet erkend voor het verstrekken van tal van opleidingen, o.a.:
• Basisopleiding voor preventieadviseurs
• EHBO (zowel basisvorming, initiatie als bijscholing)
• Fysieke belasting (beeldschermwerk, heffen en tillen, manutentie)
• Psychosociale aspecten (o.a. vertrouwenspersoon)
• Omgevingsfactoren
• Verschillende opleidingen op maat…
Naast onze vaste centra in Gent, Antwerpen en Brussel beschikken wij over verschillende
(tijdelijke en mobiele) centra verspreid over alle Vlaamse provincies.
Mediwet is gecertificeerd volgens het kwalitieitsmanagementsysteemnorm iso 9001:2015

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.

Provikmo is een erkende Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk die uw
onderneming ondersteunt bij de optimalisatie van het veiligheids- en preventiebeleid.
34.000 werkgevers die samen zo’n 430.000 werknemers tewerkstellen vertrouwden deze
taak reeds toe aan Provikmo.

Provikmo
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel.: +32 2 250 00 57
www.provikmo.be
info@provikmo.be

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

Als directe partner in het streven naar meer welzijn op het werk garandeert Provikmo een
multidisciplinaire benadering met deskundigen inzake arbeidsgeneeskunde, veiligheid,
ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociaal welzijn op het werk. Zo voldoet u niet enkel
aan een wettelijke verplichting, maar draagt u ook bij tot een optimale werkomgeving, met
gezonde, tevreden en bijgevolg ook gemotiveerde werknemers.
Preventie, een goede investering!

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.

•
•
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.

Securex
Sint-Michielswarande 30
1040 Brussel
heath-safety@securex.be
www.securex.be

Siemens Building Technologies
Guido Gezellestraat 123
B-1654 Beersel
www.siemens.com/entry/be
info.sbt.be@siemens.com
+32 (0)2 536 21 11

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

Tasco Antislip Company
Scheldestraat 27
9810 Eke, Belgium
Tel: 0032 (0)9/390 80 66
GSM: 0032 (0)486/70 83 89
Fax: 0032 (0)9/362 37 17
Email: info@antislipcompany.be
www.antislipcompany.be

Maximaal inzetbaar? Dúúrzaam inzetbaar! Het welzijn van uw mensen: het is uw eerste
bekommernis als preventieadviseur. En dat is nodig: menselijk kapitaal stijgt in waarde!
Securex focust daarom als erkende Dienst voor Preventie & Bescherming op duurzame
inzetbaarheid: úw garantie om de war on talent te winnen. Zo voert u een krachtig
mensbeleid:
• Hou uw mensen gezond, dankzij de artsen en psychologen, ergonomen en
ingenieurs van Securex. Samen vermijden we ongevallen en ziektes, geven we
gezondheidstips en tekenen we een gezondheidsbeleid voor uw onderneming uit.
• Schenk uw collega’s een positieve werkomgeving. Het codewoord: psychosociaal
welzijn.
Hou uw werkvloer veilig. Laat Securex de risico’s analyseren: zo voorkomt u ongevallen.
Securex wijst u de weg in al die domeinen. En in vele andere. Analyseer uw
absenteïsmecijfers, optimaliseer de arbeidsomstandigheden en haal zo het beste uit uw
mensen … op een duurzame manier.
Siemens is wereldwijd toonaangevend in veilige, energiezuinige en milieuvriendelijke
gebouwen en infrastructuur. Als technologische partner, consultant, dienstverlener,
systeemintegrator en productleverancier biedt Building Technologies brandveiligheid,
beveiliging, gebouwautomatisering, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC)
alsook producten en diensten voor energiebeheer aan.
•
Een uitgebreide portfolio van geïntegreerde componenten, producten en systemen
•
voor een vraaggestuurde, efficiënte regeling van verwarmings-, ventilatie- en
airconditioningsuitrustingen (HVAC).
•
voor vroegtijdige en betrouwbare branddetectie, snelle en niet-manipuleerbare alarmen evacuatieprocessen alsook een intelligent brandblussysteem
•
geïntegreerde beveiligingsoplossingen, waaronder besturings- en controlesystemen,
veiligheidsbeheersystemen en intelligente video-analysesystemen.
•
Advies, diensten en technologieën die gericht zijn op het optimaliseren van de
prestaties, het comfort en de energiezuinigheid van gebouwen en infrastructuren in elk
stadium van hun levenscyclus
•
Uitgebreid advies voor energiebeheer, analyse van energieverbruik, en uitvoering van
efficiëntiemaatregelen.
•
Planning, ontwerp, installatie, onderhoud, toezicht, financiering en exploitatie van
geïntegreerde automatiserings-, beveiligings- en brandveiligheidsoplossingen voor
gebouwen en infrastructuren (Total Building Solutions, TBS).
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.
Tasco Ant!slip Company biedt een gevarieerd gamma aan antislip producten en diensten in
vloer- en trap veiligheid. Voor bijna elke toepassing is er een specifiek product te verkrijgen
en dit alle doelgroepen : fabrieken, silo’s, industriën, petro-chemie, pharmaceutische
bedrijven, olietankers, zwembaden, scholen, hotels, ziekenhuizen, bedrijven, gemeentes,
verzorgingstehuizen, bedrijfskeukens, woonomgevingen, laadperrons, magazijnen,
bureau's, inkomhal, receptie-ruimtes, enz.
Onze troeven zijn:
•
•
•
•

maatwerk
uitstekende kwaliteit voor elk budget
goede service en advies op maat
sterke prijzen

TenForce
Havenkant 38 3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 31 48 60
Fax: +32 (0)16 65 90 85
www.tenforce.com
www.pmOperation.com

pmOperation, is een modulair en flexibel HSEQ zorgsysteem waarmee u alle informatie &
acties uit werkdomeinen (zoals inspecties, incidenten, audits, onderhoud of keuringen…)
elektronisch en papierloos beheert. Acties worden daardoor automatisch opgevolgd volgens
het unieke werkproces van uw bedrijf.
pmOperation bevat slimme oplossingen voor HSEQ-verantwoordelijken, plant managers …
in productie-, chemische en andere bedrijven die ervoor zorgen dat u terug kan focussen op
het werk en geen tijd meer spendeert aan administratie en opvolging.
Enkele van onze modules zijn: Inspecties, Incidenten, Audits & Risico’s, Werkvergunningen,
MoC en Projecten Klachtenbehandeling, Dagelijkse operaties / shift logs …

We distribueren de allernieuwste technologiën.

Dalvos BVBA
Christof Pipar
Sint Lenardsstraat 34
8380 Brugge
0478/938438
christof@dalvos.com

TÜV SÜD Benelux
Leuvensesteenweg 350
3190 Boortmeerbeek
Tel: +32 (0) 15 50 96 30
Email: info@tuv-sud.be
Website: www.tuv-sud.be

UNI-Learning
Industrieweg 78 9032 Gent
Tel. +32 9 265 74 74
Fax +32 9 265 74 84
www.uni-learning.com
info@uni-learning.com

De Elide Fireball is het meest innovatie blusmiddel op de markt. Blussen zonder opleiding,
zonder blusschade en zowel te gebruiken als klein blusmiddel als automatisch busmiddel.
De Isolate oordoppen zijn een revolutie op het vlak van gehoorbescherming. Wij isoleren het
geluid zowel bij hoge als bij lage frekwenties, zonder actieve ruisonderdrukking en toch met
behoud van detail van het omgevingsgeluid.
De CTRL sportbril zijn technologie werd oorspronkelijk onwikkeld door de Nasa voor de US
Special Forces. De glazen zijn kogelbestendig en hij past zijn lichtsterkte aan tegen
supersonische snelheid. In 0,1 seconde van S1 naar S2 od S3. Dit maakt hem ideaal voor
heftruckbestuurders die veel van binnen naar buiten moeten rijden.

TÜV SÜD Benelux is een dochteronderneming van de TÜV SÜD groep.
Onze marktactiviteiten bestaan uit drie grote pijlers: INDUSTRIE, MOBILITEIT en MENS.
TÜV SÜD Benelux beschikt over experten in de volgende domeinen
Industrie Service: NOTIFIED BODY, met kennummer 0036 volgens de Europese richtlijn
2014/68/EU (ook PED of Pressure Equipment Directive genoemd).
Management Service : met een sterk team van auditoren bieden wij audits van
managementsystemen aan. Dit gaande van ISO9001 over PED tot TS16949.
Chemie Service : TÜV SÜD Benelux is een Externe Dienst voor Technische Controle
(EDTC). Onze experten voeren wettelijk verplichte controles uit op installaties, zoals de
indienststelling en periodiek onderzoek van opslagtanks volgens Vlarem,
stoomgeneratoren, stoomvaten, stoomwarmtewisselaars en autoclaven, drukvaten en
pijpleidingen.
Hefwerktuigen: Periodieke inspecties en de indienststellingen van de hef- en
hijstoestellen welke vallen onder de A.R.A.B. - wetgeving (Art 280 en 281).

Aan de hand van de nieuwste technologieën ontwikkelt UNI-Learning doeltreffende eLearning modules op maat van de klant die overal toegankelijk is. Ons team werkt dagelijks
samen met bedrijven en organisaties aan moderne leeroplossingen. UNI-Learning heeft
uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van veiligheidsoplossingen voor talrijke bedrijven.
Leid uw werknemers, contractoren, enz. op en test hen op de verplichte
veiligheidsvoorschriften. Leer van fouten en van je collega’s door het bestuderen van reallife cases (lessons learned). Gebruik het UNI-Learning Safety platform voor het distribueren
van uw veiligheidsopleidingen. Overwin taalbarrières en organiseer doeltreffende
veiligheidsintroducties dankzij onze SAFETYCHARGER en SAFETYCHALLENGE, benut de
mogelijkheden tot certificering. Of, zet veiligheid continu in de kijker door een combinatie
van klassikale training, digitale hulpmiddelen, visuals en andere media.
Dus, de veiligheid verbeteren? Wij zorgen ervoor dat iedereen bij de les blijft.

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 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.

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

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.

Vigotec Safety biedt een compleet gamma PBM’s aan. Onze focus ligt daarbij op besloten
ruimten en vlamboogbescherming.

VigotecAkatherm NV/SA
Schoonmansveld 52 2870 Puurs
Tel: 03/860 01 90 Fax: 03/860 01 99
info@VigotecSafety.be
www.VigotecSafety.be

Vinçotte
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel:+32 (0)26745711
Fax:+32 (0)26745959
info@vincotte.be
www.vincotte.be

Draagbare gasdetectie (single gas, multigas, PID, draadloos, wegwerp, …)
Adembescherming (autonoom, vluchtmaskers, trolleys,…)
Valbescherming en evacuatie
(driepoot, harnassen, valblokken, bootmansstoel, stretcher, …)
Beschermende kledij, helmen en kappen, isolatiedekens, handschoenen tot 17.000V
Huur en verkoop
Complete service en nazicht
Vigotec Safety is specialist op vlak van besloten ruimten en afschakelbescherming

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

Wolters Kluwer
Motstraat 30
BE-2800 Mechelen
Tel. 0800 30 144
E-mail : hse@wolterskluwer.be
Web: www.hseworld.be

Met de oplossingen van Wolters Kluwer organiseren preventieadviseurs hun taken
efficiënter:
• Informatie: snel een antwoord op uw vragen over Welzijn op het Werk en Milieu.
• Opleidingen & bijscholing: e-learning, webinars & cursussen over veiligheid en
milieu.
• Software & apps: vereenvoudigde opvolging van uw HSE-beleid.
• Ondersteuning van HSE-experts: wij begeleiden u of nemen taken van u over.
Meer informatie op hseworld.be

Medimio produceert gespecialiseerde matrassen voor de zorgsector.
Onze meest recente innovatie is Quicksave: een all-in-one evacuatiematras, voorzien van
een glijdeken, fixatieriemen en treklussen. Bij calamiteiten kan je met deze matras - in
vergelijking met een klassieke evacuatie - met evenveel reddingswerkers tot 300% meer
patiënten comfortabel in veiligheid brengen. In de helft van de tijd! Ontdek alles over onze
revolutionaire producten op www.medimio.com.

Medimio
Rode Poortstraat 6
3510 Kermt-Hasselt
011/57.55.97
peter@medimio.com

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 Belgium NV
Karnemelkstraat 3
B-9060 Zelzate
Phone: +3292428440
Fax: +3292428440
E-mail: be.sales.ssb@sgs.com
Web: www.sgs.be

SGS 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

Boplan ontwerpt, ontwikkelt en produceert duurzame, uiterst efficiënte val- en
stootbeveiligingen voor veeleisende omgevingen. Centraal hierbij staat de bescherming
van mensen, voertuigen, gebouwen en infra structuur. We maken uitsluitend gebruik van
hoogwaardige, zeer hoog performante kunststoffen, waarbij de eigenschappen van
traditionele grondstoffen in het niets verzinken.

Boplan
Muizelstraat 12
8560 Moorsele
T: (0)56 20 64 20
E: info@boplan.be
www.boplan.be

F: (0)56 20 63 20

Boplan modulaire systemen zijn de meest innovatieve op de markt en beveiligen
wereldwijd nu reeds bedrijfshallen, warehouses, productie hallen, luchthavens, ... tot en met
boorplatformen en (petro)chemische sites. Voor elke specifieke toepassing hebben we een
oplossing in huis.
Door onze passie voor kwaliteit en zin voor innovatie zijn we geëvolueerd tot één van meest
leidinggevende bedrijven in de sector. Alle producten en systemen worden in België
vervaardigd en vooraf aan de strengste normen onderworpen.

Fire Engineered Solutions Ghent bvba
Oudenaardsesteenweg 32G
B- 9000 Gent
T +32 9 280 03 69
admin@fesg.be
www.fesg.be

e-beware
Roombaardstraat 39A
9810 Eke-Nazareth
+32 (0)46 81 43 180
info@e-beware.com
www.e-beware.com

Vandommele VCS bvba
Plein 23 – 8500 Kortrijk
056/22.17.48
info@vandommelevcs.com
www.vandommelevcs.com

FESG biedt creatieve en kostenefficiënte oplossingen inzake brandveiligheid rechtsreeks
integreerbaar in moderne gebouwen, parkings, tunnels, en industrie.
Ons gepassioneerd team van fire-engineers kan u begeleiden bij het toepassen van de
complexe wetgeving en internationale regels van goed vakmanschap inzake brandveiligheid
van gebouwen, industrie, parkeergebouwen en tunnels. FESG adviseert vanaf eerste
concept-ontwerp tot opvolging bij uitvoering en oplevering. Hierdoor kan FESG de klant
werkbare oplossingen en zekerheid bieden.
FESG helpt u concreet met:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Advies omtrent specifieke interpretaties van de wetgeving
Brandrisicoanalyse
Analyse van risico’s van brandveiligheid en personenveiligheid bij bestaande gebouwen
Besprekingen met de brandweer en overheidsdiensten
Advies bij ontwerp, renovaties en uitvoeringen
Opvolging van de werken en uitvoering
Afwijkingsaanvragen

E-beware is gespecialiseerd in het meten van elektromagnetische straling. Voor een brede
doelgroep van vooral bedrijven, ziekenhuizen en zorgcentra doet E-beware van risico
analyse tot metingen en rapportering ondersteunend werk voor de eigen of externe
preventiediensten in het kader van de nieuwe wetgeving betreffende "EMV in de
werkomgeving" (KB 20-05-2016, omzetting van de Europese Richtlijn 2013/35/EU). Ook
advies, voordrachten en opleiding behoren tot het takenpakket van E-beware.

Vandommele VCS is de ONE STOP SHOP op gebied van veiligheid en visuele communicatie.
Departement binnen en buiten signalisatie, departement brand- & inbraakpreventie,
departement studie & advies en het departement grafica (stempels en gravures).

