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STANDHOUDER OMSCHRIJVING 

 
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 de betrouwbare partner voor industriële ventilatoren, droogsystemen en 
koeltorens. Wij helpen u graag met kwalitatieve en efficiënte oplossingen voor uw probleem. 
En dit alles op een veilige manier. 
 
Tijdens de Prenne, laten we u graag kennismaken met ons gamma Personnel Cleaning. De 
JetBlack en de Cleaning Booth zijn veilige en economische oplossingen voor het 
schoonblazen van personeel. De toestellen bieden een alternatief voor het inefficiënt en 
gevaarlijk gebruik van perslucht om stof van het lichaam te verwijderen. Bovendien zijn ze 
geschikt voor alle industriële omgevingen. Deze gebruiksvriendelijke oplossing garandeert 
de nodige gemoedsrust aan zowel werknemer als werkgever.  
 
Dankzij onze Personnel Cleaning Solutions is er voortaan geen vuiltje aan de lucht. 

 

 
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. 

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

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

 

 
 

ATHEX Industrial Suppliers 
Vierselbaan 40 unit 10 
2240 Zandhoven, België 
Tel: +32 (0)3 653 21 82 
Rotterdam City Centre, Weena 290 
3012 NJ Rotterdam, Nederland 
Tel: +31 (0)10 496 3614 
info@athex.eu | www.athex.eu 

ATHEX Industrial Suppliers biedt een uniek aanbod van producten en diensten, gericht op 
zowel industriële, als explosiegevaarlijke (ATEX) omgevingen. De focus van ATHEX ligt op 
het leveren van kwalitatieve producten, en een sterke vertrouwensrelatie met de klant. 
Onze producten oriënteren zich in volgende productdomeinen: 
Aardingsmateriaal & Antistatica 
Elimineren van statische elektriciteit met behulp van statische aardingen & ionisatie. 
ATEX Wireless Networking, Personeel & Asset Tracking 
Wij verbeteren de productiviteit en veiligheid van werknemers en productieprocessen.  
Explosieveilige & Industriële Materialen 
ATHEX Industrial Suppliers is uw specialist voor ATEX gecertificeerd materiaal in algemeen. 
Industriële Verwarming 
Met ons productenpakket ondersteunen wij alle soorten industriële verbrandingsprocessen. 
Ook elektrische verwarming, al dan niet op maat en/of ATEX, behoort tot ons pakket. 
Tankappendages 
Bekend als totaalleverancier van mechanische veiligheden voor tankparken en pijpleidingen.  
 

mailto:info@almeco.eu
http://www.almeco.eu/
mailto:info@amelior.be
http://www.amelior.be/
mailto:info@asafe.be
http://www.asafe.com/
mailto:info@athex.eu
http://www.athex.eu/


 
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.be 

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. 
 

 
 

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! 
 

 
Flokk nv 
Ninoofsesteenweg 55 
1760 Roosdaal 
T +32 (0)54 32 67 53 
www.bma-ergonomics.be  
www.flokk.com  
info-be@flokk.com  

 

Work Healthy – Sit Smart 
Bij BMA Ergonomics combineren we onze kennis en expertise op het gebied van ergonomie 
en biomechanica met technologie en duurzaamheid. We bestuderen de steeds veranderende 
werkplek en begrijpen de wensen en behoeften van kantoormedewerkers en gebruikers van 
24-uursstoelen. Een Axia met Smart Technologie maakt gebruikers bewust van hun 
zithouding en biedt hen actieve ondersteuning. Het is onze missie om de zithouding van 
kantoormedewerkers te verbeteren en ervoor te zorgen dat iedereen een gezondere manier 
van werken aanleert. 
Inspire great work 
Flokk is marktleider in Europa op het gebied van ontwerp, ontwikkeling en productie van 
kantoormeubilair. Flokk is de trotse eigenaar van de merken HÅG, RH, BMA, RBM en 
OFFECCT. Ongeveer 600 medewerkers werken samen aan de realisatie van de visie: Inspire 
great work.Het hoofdkantoor is gevestigd in Oslo met productielocaties in Røros 
(Noorwegen), Zwolle (Nederland) en Tibro en Nässjö (beide in Zweden). Daarnaast zijn er 
verkoopkantoren gevestigd in Denemarken, Duitsland, België, Nederland, Engeland, 
Frankrijk, Zwitserland, Dubai, Singapore, USA, China en Australië. Flokk producten worden 
verkocht in meer dan 40 landen. 
 

 
 
Bom-Be BVBA 
Interleuvenlaan 62 
3001 Leuven 
www.bom-be.be  
info@bom-be.be  
 

Jaarlijks wordt in de Belgische bodem zo’n 200 ton niet-ontplofte munitie uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog aangetroffen: granaten (“obussen”), vliegtuigbommen, mijnen…. Het 
aantreffen van dergelijke Conventionele en Toxische Explosieven (CTE) vormt steeds een 
bedreiging voor de werknemers, door corrosie worden ontstekingssystemen steeds 
gevaarlijker en de toxische projectielen lekken in de bodem, dit alles zorgt ook voor 
stagnatie op de werf. Bom-Be is een dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen 
van deze gevaarlijke historische erfenis in de (water)bodem. Sinds 1 januari 2017 is er vanuit 
de Vlaamse overheid een leidraad in voege (mow.vlaanderen.be/leidraad) om deze 
problematiek te kaderen en op te lossen. Bom-Be helpt hier bij: via een desktop-
vooronderzoek gaan we na of het door u te ontwikkelen terrein al dan niet CTE-verdacht is. 
Vervolgens kunnen we overgaan tot detectie, verwijdering van de munitie en overdracht 
naar DOVO. Bom-Be verstrekt ook infosessies en opleidingen  over hoe om te gaan met 
risico's en CTE-vondsten. Onze detectieanalisten speuren voor u ook naar ondergrondse 
kabels en leidingen, tanks, e.d.m. Wat zit er onder de grond ? Waarschijnlijk vindt Bom-Be 
wat u zoekt.  

http://www.awp.be/
mailto:info@bel-confect.be
http://www.bel-confect.be/
http://www.bma-ergonomics.be/
http://www.flokk.com/
mailto:info-be@flokk.com
http://www.bom-be.be/
mailto:info@bom-be.be
http://www.bom-be.be/opleidingen-op-aanvraag


 

 
Boplan 
Muizelstraat 12 
8560 Moorsele 
T: (0)56 20 64 20                    
 F: (0)56 20 63 20  
E: info@boplan.be     www.boplan.be                 

 

 
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 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.  
 

 

 
 
Brady  
Lindestraat 20   9240 Zele  
Tel.: +32 (0)52 45 79 34  
Fax: +32 (0)52 45 79 00  
salesbenelux@bradycorp.com  
Web : www.brady.be 

 
Brady is wereldwijd dé specialist op het vlak van duurzame labelling en identificatie. We 
vervaardigen pictogrammen, leidingmerkers en andere veiligheidssignalisatie van de beste 
kwaliteit. We kunnen de plaatsing van de pictogrammen alsook de opmaak van 
evacuatieplannen verzorgen.  
 
Daarnaast hebben we een compleet gamma labelprinters waarmee klanten zelf alle 
signalisatie kunnen maken voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Verder is er 
Lockout/Tagout, een uitgebreid gamma vergrendelsystemen en hangsloten.  
 
Tot slot zijn er de SPC absorptiematerialen van Brady, gemaakt van 100% polypropyleen en 
speciaal ontwikkeld om gemorste vloeistoffen (olie, water, koelvloeistoffen, 
oplosmiddelen,...) snel, efficiënt en veilig op te ruimen. 

 
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 

 

 
 

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 

 
Betrouwbaar, technisch en vriendelijk zijn waarden die BTV voorop stelt. Dagelijks staan 
onze meer dan 430  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, 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,…  
 

mailto:info@boplan.be
http://www.boplan.be/
mailto:salesbenelux@bradycorp.com
http://www.brady.be/
mailto:info@branson.be
http://www.branson.be/
mailto:com@btvcontrol.be
mailto:info@btvcontrol.be
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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. 
 

 

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

 
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. 
 

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

 

 
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. 
 
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 
Kortrijkstraat 75 bus 1  
8550 Zwevegem 
Kerkstraat 108 
9050 Gentbrugge 
Uitbreidingsstraat 84  
2600 Berchem 
 

T +32 (0)56 499 499 

www.consultes.be  

 
 

 
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. 
 

mailto:benny@cardioservice.be
http://www.cardioservice.eu/
mailto:info@connect2safety.be
http://www.connect2safety.be/
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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 

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!   

 
DASSY Europe bvba 
Pathoekeweg 15 8000 Brugge 
T. +32 (0)50 799 320 
F. +32 (0)50 799 301 
dassy@dassy.eu                       www.dassy.eu 

 

 
WIE IS DASSY PROFESSIONAL WORKWEAR? 
  
DASSY is een Europees merk van professionele werkkledij, vakkundig ontworpen voor 
professionelen uit diverse sectoren zoals de bouw, wegenbouw en logistiek. Met meer dan 
45 jaar ervaring in de productie van werkkledij, staat DASSY professional workwear over heel 
Europa garant voor kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Een trend die we blijven 
doorzetten! 
  
Ontdek onze volledige collecties op www.dassy.eu 
 
 

 

 
 
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. 

 

 
 
Denios BV 
Kenniscentrum België 
Zandstraat 48/1 
2980 Zoersel 
Tel : 03/312.00.87 
Fax: 03/311.73.51 
e-mail : info@denios.be   
 

 
Veiligheid draait om details. Zeker als het gaat om het werken met gevaarlijke stoffen. Al 
meer dan 25 jaar is Denios specialist op het gebied van een veilige opslag en handeling van 
gevaarlijke stoffen.  
 
Denios ontwikkelt producten en systemen, en begeleidt haar afnemers bij de keuze en de 
implementatie van de juiste oplossingen. Klanten kunnen hierbij rekenen op 
vakbekwaamheid, optimale kwaliteitsbewaking en een persoonlijke benadering. 
Denios beschermt mens en milieu met expertise, een hoogwaardig productaanbod en een 
zeer klantvriendelijke benadering. Ook wat tarieven en kosten betreft, is Denios 
onderscheidend te noemen. DENIOS is met 14 Europese vestigingen markleider op haar 
vakgebied en kan door grootschalige productie, standaardisatie maar ook door het 
ontbreken van tussenhandel zeer concurrerend aanbieden 

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

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

 

 
e-beware 
Steenweg Deinze  bus A5 
9810 Nazareth 
+32 (0)46 81 43 180 
info@e-beware.com  
www.e-beware.com 

 
E-beware is gespecialiseerd in het meten van elektromagnetische straling in het kader van 
de EMV-bescherming van werknemers (KB 20-5-2016/ 2013/35/EU). Dit voor een brede 
doelgroep zowel industrie, kantooromgeving, medische, zorgsector, energiedistributie, 
vervoersmaatschappijen.  
 
E-beware voert op basis van de inventaris van EMV-bronnen en risicoanalyse metingen uit en 
interpreteert en rapporteert deze resultaten aan de preventiedienst. Door het unieke 
meetconcept van E-beware gelden deze resultaten eveneens voor een proactieve aanpak, 
mochten de grenswaarden of actieniveaus door de wetgever of maatschappelijke context 
gewijzigd worden. Naast de meettechniek behoren advisering, het geven van voordrachten 
en opleidingen in het kader van elektromagnetische straling, ook tot het takenpakket van E-
beware.  

 
 

 
 

 
Ejendals AB 
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden 
 Mobile: +32 495 295 690 
Klaartje.dockx@ejendals.com 
www.ejendals.com  
 

 

 
 
Ejendals is een Zweeds bedrijf dat zich al generaties lang specialiseert in het 
ontwikkelen, produceren en vermarkten van kwalitatief hoogwaardige producten 
die handen en voeten te beschermen. In nauwe samenwerking met onderzoekers 
en onze klanten ontwerpen we producten die de hoogste standaards leveren van 
bescherming, duurzaamheid en ergonomie. 
  
Wij verkopen een compleet veiligheidsconcept dat gericht is op het verminderen 
van ongevallen door middel van hoogwaardige producten, opleiding en 
veiligheidsinspecties. 
Vanuit ons hoofdkantoor in Leksand richten we ons op meer veiligheid, 
met nul verwondingen aan handen en voeten. 

 

 
Ergo-Advice 
Kerkstraat 63 
9160 Lokeren 
Tel: 09 247 07 01 
GSM: 0479 60 93 74 
info@ergo-advice.be 
www.ergo-advice.be 

 

Ergo-Advice: Uw partner voor ergonomische oplossingen en advies met nadruk op ERGO-
DYNAMISCH werken: Ergonomisch en Dynamisch 

• 60 tot 80 % van de Westerse bevolking krijgt ooit te maken met rug- nek- en 
schouderklachten dikwijls veroorzaakt door foutieve houdingen op de werkplek.  

• Rug- nek- en schouderklachten veroorzaken meestal langdurige 
werkonbekwaamheid. 

• Langdurig zitten is schadelijk voor de gezondheid  
BEWEEG ACHTER JE BUREAU! 
Door de combinatie van medische kennis van het menselijk lichaam, een ruim assortiment 
ergonomische producten en de mogelijkheid om advies op maat te geven is Ergo-Advice uw 
ideale partner voor het voorkomen en bestrijden van fysieke klachten op de werkplek.  
Gedurende de afgelopen jaren werd een zeer ruim assortiment dynamische 
kantoormeubelen vakkundig opgebouwd: van dynamische zitoplossingen, zit-sta bureaus en 
balance boards tot DeskBikes en Walkdesks. Ergo-Advice streeft ernaar de werkomgeving zo 
comfortabel, gezond en efficiënt mogelijk te maken.  
Bezoek onze website of onze ruime toonzaal! Wij beschikken over een ‘belevingsruimte’ 
waar u enkele uren kan komen werken en kan ervaren hoe het voelt op dynamisch én 
ergonomisch te werken. 
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Essec Telecom Center NV 
Schoebroekstraat 48 
B 3583 Paal Beringen 
Tel  011 450460 
dd@essec.be          www.essec.be 

 

 
Essec is gekend als all-round telecom leverancier in de KMO en Industriële sector. 
Voor de ALLEENWERKER binnen uw bedrijf, bieden we aangepaste verwittigingsmiddelen, 
dewelke via het radio of gsm-netwerk de juiste hulpverleners alarmeren. 
 
Al dan niet met (indoor)localisatie , zowel voor ATEX als non-ATEX gebruikers. 
De melders kunnen of direct of indirect verwittigen naar bv Sirenes, GSM, optische 
borden (op maat van uw locatie) of bestaande alarmdevices. 
 
Snelle (groeps)-communicatie tijdens werkzaamheden of calamiteiten   
behoort tevens tot de uitdaging van onze radiocom-oplossingen.  
De honderden referenties spreken voor zich.  
 
Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek en (test)demo.  
 
 

 

 
EURO-INDEX bvba 
Leuvensesteenweg 607 
1930 Zaventem 
Tel: +32 (0)2 757 92 44 
Fax: +32 (0)2 757 92 64 
E-mail: info@euro-index.be 
Website: www.euro-index.be 
 

EURO-INDEX is gespecialiseerd in meetapparatuur voor o.a. persoonlijke gasdetectie (PBM), 
gasanalyse en omgevingscondities zoals geluid, licht, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en 
ventilatie. Naast verkoop biedt de firma ook ondersteunende diensten zoals onderhoud, 
kalibratie en verhuur van meetinstrumenten en het geven van opleidingen en advies. 
 
EURO-INDEX Benelux heeft 2 vestigingen, één in Zaventem en één in Capelle a/d IJssel 
(Nederland). Beide vestigingen hebben een modern kalibratielaboratorium met 
professioneel opgeleid personeel en originele documentatie, software en onderdelen van de 
vertegenwoordigde merken. Hierdoor blijft de garantie en eventuele certificering van het 
meetinstrument ook na de behandeling steeds intact. Met de unieke KWS-formule worden 
detectie- en meetinstrumenten periodiek opgeroepen voor onderhoud en kalibratie zodat u 
steeds kunt vertrouwen op de meetwaarden. 
 

 

 
 
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/ 
 
 

 

 
 

GO4Safety bvba                                                                     
Ommegangsdreef 28                                             
8760 Meulebeke 

 info@GO4S.be  
 +32 468 165 475 
 +32 499 710 517 
 www.GO4S.be 

G O 4 S A F E T Y  is dé specialist op het gebied van arbeidsveiligheid. De experts van 
G O 4 S A F E T Y  geven je doelgerichte, realistische en pragmatische veiligheidsadviezen. Zij 
zorgen steeds voor werkbare oplossingen. Onze gepassioneerde preventieadviseurs creëren 
een veilige werkomgeving. Het aanbod van G O 4 S A F E T Y : 

 S A F E T Y C O A C H I N G  Hét groeitraject voor de preventieadviseur!  

Onze experts coachen je tot een echte veiligheidsmanager. Een efficiëntere aanpak van jouw 
preventiebeleid & effectievere adviezen. Vraag jouw intakegesprek ! 

 S A F E T Y T R A I N I N G  Dé praktische veiligheidsopleiding die kennis omzet in 
praktijk!  

Geen saaie theorie, maar onmiddellijk toepasbare praktische opleidingen : VCA, 
preventieadviseur niveau 3, ergonomie, LMRA, chemische agentia, ... 

 S A F E T Y S U P P O R T  Dé helpende hand voor de preventieadviseur!  

Onze experts zijn gespecialiseerd in adviezen, risicoanalyses en indienststellingen van 
machines, gaande van eenvoudige tot zeer complexe installaties. Wij helpen jou als 
preventieadviseur op alle vlakken ! 

 S A F E T Y S C O R E  Dé volledige doorlichting van jouw preventiebeleid!  

De basis voor het continu verhogen van de veiligheid in jouw onderneming. 
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G4S Fire & Safety 
Abtsdreef 10 F 
2940 Stabroek 
T +32 (0)3 568 19 98 
F +32 (0)3 568 06 08 
g4sfire&safety@be.g4s.com 
safetysystems@be.g4s.com 
www.g4ssafetysolutions.be 
 

Door mensen in te schakelen die van veiligheid hun hoofdberoep hebben gemaakt worden 
uw risicovolle werken op een veilige manier overzien. Afhankelijk van wat het werk inhoudt, 
selecteert G4S Fire & Safety de geschikte werknemers, van brand-veiligheidswachten tot 
preventieadviseurs. Samen met de opdrachtgever werken we het ideale serviceplan uit. 
Dankzij jarenlange kennis en expertise voorzien we de meest doeltreffende begeleiding bij 
shutdowns en turnarounds. Onze services zijn over de jaren heen sterk uitgebreid om de 
groeiende vraag aan specialisatie op dit vlak te blijven controleren. Met de verkoop, verhuur 
en onderhoud van gespecialiseerd safety equipment, beschikt G4S Safety Systems over de 
vereiste uitrusting om mensen in risicovolle situaties veilig hun job te laten uitoefenen. 
Dankzij uitgebreide kennis en ervaring in vakgebieden als gasdetectie, adembescherming en 
valbeveiliging zijn we in staat uw veiligheidsnoden perfect in te schatten. Daarbij investeert 
G4S in exclusieve, innovatieve veiligheidsoplossingen om aan de steeds veranderende noden 
van de veiligheidsmarkt tegemoet te komen. G4S Training Services is gespecialiseerd in het 
geven van veiligheids- en vaardigheidsopleidingen. Naast de standaard opleidingen werken 
we in nauw overleg ook opleidingen op maat uit, zowel in ons trainingscentrum te Asse als 
op de eigen bedrijfslocatie. Als wereldleider in beveiligingsoplossingen biedt G4S zekerheid, 
een cruciaal aspect op safety vlak! 
 

 

 
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 

Group Beyers is specialist in veilig bedrijfsverkeer. We helpen ondermeer 
preventieadviseurs, bedrijven en parkingoperatoren bij het beperken van schade of letsel om 
op die manier preventie en bescherming te bevorderen. Wij leggen de nadruk op 
vergevingsgezinde en energie absorberende installaties. Bovendien bieden we efficiënte 
oplossingen aan voor de inrichting van uw parking en bedrijfsterrein, waarbij we de laatste 
trends uit de veiligheidsmarkt nauwgezet opvolgen. Goede afspraken, een gestructureerd 
plan en moderne doordachte oplossingen vormen de basis van ons veilig intern 
transportplan. Onze montageploeg verzorgt daarbij steeds vakkundig de applicatie van de 
juiste producten. Op die manier staan we garant voor verkeersveiligheid in zeer 
uiteenlopende situaties.  Group Beyers biedt een zeer uitgebreid gamma aan, gaande van 
aanrijdbeveiliging (energie-absorberende stootpalen, stoofbuffers, veiligheidsbeugels, 
hoogtebegrenzers, wielgeleiders, spiegels, rek-, hoek- en kolombescherming,…), 
bebakening en parkinguitrusting (afzetpalen, parkeerbegrenzers, biggenruggen, 
slagbomen, snelheids-begrenzers, straatmeubilair,…) tot vloercoatings, markeringen en 
signalisatie  (verkeersborden, pictogrammen, bewegwijzering in en rond gebouwen, 
tijdelijke werfsignalisatie,…). 

 
Guard-Mandown 
Peizerweg 87A 
9727AH Groningen (Nederland) 
E:  minnema@guard-mandown.nl 
T: +31 50 406 3009 
Web: www.guard-mandown.nl  

 

De Guard-Mandown “loneworker” oplossing verhoogd de veiligheid van alleen werkenden 
welke terecht kunnen komen in sociaal of fysiek onveilige situaties. 
De Guard oplossing bestaat uit een App en de Guard backend omgeving. De App is 
beschikbaar op het iOS, Android of Windows Phone platform. De Guard backend omgeving 
zorgt voor de correcte werking van de oplossing en voor de aflevering van de alarm 
informatie bij de gealarmeerden. Guard biedt drie beveiliging opties: Timer: De medewerker 
kan zich aanmelden voor werkzaamheden welke hij ziet als mogelijk gevaarlijk. Bij niet tijdig 
afmelden wordt alarmering in gang gezet. Alarm Button. Met een druk op de knop kan 
alarmering in werking worden gesteld. Man down alarm. Niet meer bewegen, dan wel 
vallen, van de medewerker wordt geconstateerd door uitlezen van de accellero meter in de 
mobiele telefoon. De alarm opvolging kan flexibel ingesteld worden, passend bij Uw huidige 
werkprocessen,. Koppelingen zijn mogelijk met alarmcentrales en PSIM software 
omgevingen. 
 

 
 

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! 
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Incerta 
Sluizeken 33 
B-9620 Zottegem 
Tel: +32 (0)9 261 57 22 
Fax: +32 (0)9 362 14 71 
info@incerta.be               www.incerta.be 

 
Incerta is al jaren gekend als partner voor bedrijven die veiligheid en kwaliteit in hun 
bedrijf hoog in het vaandel dragen.  Met hun VARIO software zijn ze vandaag markleider in 
het ondersteunen van bedrijven met hun veiligheids- en kwaliteitsbeleid. Zorgsystemen 
zoals VCA, ISO en OHSAS kunnen administratief zwaar doorwegen op een onderneming. 
VARIO Online software maakt het behalen, maar vooral het beheren en behouden van 
dergelijke certificaten eenvoudiger, efficiënter en kostenbesparend. 
Incerta onderscheidt zich van de doorsnee softwarebouwer omdat zij preventieadviseurs, 
kwaliteitscoördinatoren en milieucoördinatoren in dienst hebben die meedenken met de 
programmeurs bij de ontwikkeling van de VARIO Software. Door de samenwerking van deze 
beiden zijn zij in staat om zowel technische als functionele implementaties aan te bieden en 
kunnen ze meedenken met hun klanten op zowel technisch als functioneel gebied. 
Deze combinatie van software en ervaren consultants maakt van Incerta een unieke partner 
in het opzetten of ondersteunen van een veiligheids-, milieu- en kwaliteitsbeleid. 
VARIO maakt het mogelijk bedrijven te ondersteunen in al hun processen vanuit één centrale 
standaard software, terwijl het ook de mogelijkheid tot maatwerk behoudt. 
 

 

 
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 : 
Klasse 1 en 2 geluidsmeters, geluidsdosimeters,(SVANTEK en CASELLA)  
Trillingen hand-arm en het volledig lichaam (hand/arm & whole body vibration) 
(SVANTEK),  
Luchtkwaliteit logger (°C, RV%, CO2 van HANWELL INSTRUMETS en CASELLA),  
Fijn stof met filters en pompen (PM10, PM2.5 etc),  
Automatische meetstations voor stofconcentratie (CASELLA), thermisch comfort (PMV-
PPD van LSI LASTEM) 
Electromagnetische straling analyse  conform de Europese en belgische wetgeving 
(WAVECONTROL).  
 

 

 
Lemaitre sécurité sas 
Tel. +32 (0) 472 18 02 44 
Email : Felkahia@lemaitre-securite.com   
Website : www.lemaitre-securite.com   

 
 
 
Lemaitre Sécurité is een toonaangevende fabrikant van veiligheidsschoenen met productie, 
R&D afdeling in Frankrijk.  
 
Dankzij 40 jaar ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van veiligheidsschoenen leveren 
we veiligheidsschoenen van hoge kwaliteit voor de verschillende sectoren.  

 

 

 
NOVAP/Toussaint 
Dooren 105 
B-1785 Merchtem 
Tel: +32 (52) 38 19 50  
Mail: info@toussaint.be  
Web : www.toussaint.be  

 

 

Toussaint is op de Belgische markt exclusief verdeler van signalisatiemateriaal van 
NOVAP. NOVAP is expert in signalisatie en opslag. 
Als Franse markleider in fabricatie van signalisatie voor werven en bedrijven biedt 
NOVAP talrijke voordelen. 
- Een divers gamma van meer dan 4000 producten die voldoen aan de vereisten 
voor gebruik op binnen-, en buitenwerven, in de industrie, de distributiesector, 
nutsbedrijven, particulieren. 
- Een kwaliteitsaanpak over de hele lijn voor onberispelijke producten. 
- Een ecologisch verantwoord engagement met oog voor duurzame ontwikkeling. 
- Een productieketen met controles op alle niveaus, beantwoort aan de CE normen 
(alle NOVAP producten worden vervaardigd in Frankrijk) 
- Een grote voorraad om snel te kunnen inspelen op de vraag. 
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Medimio 
Rode Poortstraat 6 
3510 Kermt-Hasselt 
011/57.55.97 
peter@medimio.com 

 

 
 
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. 

 

 

Mensura EDPB vzw 
Gaucheretstraat 88 1030 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. 
 

 
 

 
 

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. 

 
OCB vzw 
Koningin Astridlaan 60 
2550 Kontich 
Tel: 0800 13 890 
www.ocb.be 
info@ocb.be 
 

 
 
 
Sinds 1962 is OCB het controleorganisme voor al uw huishoudelijke en industriële keuringen. 
Naast de indienststellingen van installaties en machines, kan u ook rekenen op OCB voor de 
periodieke keuring van bijvoorbeeld de elektrische installatie of uw lift. 
 
OCB is een vzw en een keuringsorganisme voor alle wettelijke en kwalitatieve 
veiligheidscontroles. OCB wil haar klanten een kwaliteitsgarantie bieden, daarom voeren wij 
al onze keuringen uit die overeenkomen met de criteria van de normen NBN EN, ISO/IEC 
17020 en de toepasselijke delen van de norm NBN EN ISO 9002. 
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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. 

 

 
Peter Greven Physioderm GmbH 

Procter & Gamble Str. 26 
53881 Euskirchen (Duitsland) 
Tel: 0031 (0) 6142 44891 
www.pgp-skincare.com 
P.vanDelft@pgp-skincare.com  

 

 
 
Als zelfstandige familie onderneming is Peter Greven Physioderm (PGP) is een Internationaal 
georiënteerde Duitse producent van beroeps gerelateerde “skin care” producten. PGP’s 
merknamen Physioderm®, GREVEN and LORDIN® zijn speciaal ontworpen om de 
verschillende vereisten ter preventie van beroeps gerelateerde huid ziekten af te dekken.  
 
Elke range bevat producten die in een geïntegreerd concept passen dat de 3 pilaren van 
effectieve skin care omvat: Preventie tegen schadelijke stoffen, huidvriendelijk maar toch 

met de juiste reiniging en effectieve verzorging .  

 

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

 
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. 
 
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! 

 
Recomex bvba 
Heirbaan 44A 
B-3110 Rotselaar 
Tel: 016 53 92 65 
E-Mail: info@recomex.be 
Web: www.recomex.be 

 

Efficiënte opleidingen reanimatie en bedrijfshulpverlener                                                                         
De 3 unieke voordelen van Recomex opleidingen 

1.    Innovatieve methodiek                                                                                                                              
Recomex neemt een voortrekkersrol op het vlak van ‘blended learning’. Wij bieden u de 
meest educatieve methode met geïntegreerde testen en simulaties. Verhoogde efficiëntie 
en kostenbesparing zijn hierbij onze belangrijkste drijfveren.                                                                             
2.    Kwaliteitsvolle opleidingen gegeven door ervaringsdeskundigen                                                
De opleidingen worden gegeven door ervaringsdeskundigen die met beide voeten in de 
praktijk staan, en de nodige certificatie bezitten. Alle opleidingen zijn sterk praktijk gericht. 
3.    Beste prijs-kwaliteit verhouding                                                                                                                  
Wij streven constant naar optimalisatie in de methodiek, organisatie en planning van onze 
opleidingen met als doel u de beste prijs-kwaliteit aan te bieden. 
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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 fabrikant van adembeschermingsproducten in de 
Europese markt en is gevestigd in Nederland. RSG Safety biedt de gebruiker de beste 
adembescherming van disposable maskers, half- en volgelaatsmaskers, verse lucht- en 
persluchtsystemen. RSG Safety ontwikkeld en produceert zelfstandig haar producten. 
Keuringen vinden plaats binnen EU en conform de EU Normeringen. 
Mede door het contact met de gebruikers zijn onze producten afgestemd op de juiste 
bescherming, comfort en gebruik.  RSG producten zijn inzetbaar binnen de lichte-, midden- 
en zware industrie. Naast productie houdt RSG zich ook bezig met service & support (o.a. 
tool-box) en is RSG distributeur van het Quantifit fit-test systeem voor gebruikers van 
volgelaatsmaskers binnen b.v. de asbestmarkt. 
 
Kijk op uw gemak rond op onze website en neem contact met ons op voor uw vragen. Wij 
helpen u graag. 
 

 

 
 
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! 
 

 

 

ESSITY Hygiëne Products  

Culliganlaan 1D                                                           
1831 Diegem                                                                      
Tel: +32 (0) 2 7660530                                                          
Fax: +32 (0) 2 7660530                                    
info@tork.be                                        
http://www.tork.be   

 
Tork biedt professionele hygiëneproducten en -diensten aan klanten van restaurants en 
gezondheidszorginstellingen tot kantoren, scholen en industrieën. Tot de producten 
behoren dispensers, papieren handdoekjes, toiletpapier, zeep en servetten alsmede 
industriële poetsrollen en keukenpapier. Dankzij expertise in hygiëne, functioneel design en 
duurzaamheid is Tork marktleider geworden. Tork is een wereldwijd merk van Essity en een 
toegewijd partner voor klanten in meer dan 80 landen. We zijn trots op ons grote 
assortiment kwaliteitsproducten, maar de oplossingen van Tork bieden meer. Het concept 
en de waarde van ons merk worden niet alleen bepaald door de eigenschappen en prestaties 
van onze producten. We bieden een totaaloplossing waarin ook educatie en service een 
belangrijke rol spelen. De totaaloplossingen van Tork bestaan ook uit goede adviezen en 
betrouwbare service. Daarbij wordt duurzaamheid nooit uit het oog verloren. Zo zorgen wij 
ervoor dat iedere klant een oplossing kan vinden die perfect aansluit bij zijn of haar wensen 
en behoeften. Graag helpen wij u om uw bedrijf succesvol te maken. Uw hygiënewensen 
staan bij ons centraal. De wens van de klant staat bij ons centraal. Zo kunt u zich richten op 
de zaken die voor u belangrijk zijn. Ons streven is om een gepaste en duurzame oplossing te 
leveren. 

 
 

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

 
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 
➢ Pollution GC Analyzers 
➢ Meccos gasdection 

 

 
TenForce  
Havenkant 38 3000 Leuven 

Tel: +32 (0)16 31 48 60  
Fax: +32 (0)16 65 90 85  
www.tenforce.com         

TenForce HSEQ software 

Hoe vermijdt u risico’s met betrekking tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu en 
behoudt u het overzicht over uw operationele processen zonder in te boeten aan efficiëntie? 
 
Met de modulaire en praktijkgerichte HSEQ & Operational Risk Management software van 
TenForce maximaliseert u de veiligheid van uw medewerkers en beperkt u risico’s tot een 
minimum.  TenForce geeft u inzicht in de status van acties uit werkdomeinen zoals 
incidenten, inspecties, audits, etc. U wordt op het juiste tijdstip geïnformeerd wanneer u een 
incident dient af te handelen of een risico-analyse moet uitvoeren m.b.t. werkorders.  
 
Daarnaast bevat TenForce slimme oplossingen voor o.a. HSEQ-verantwoordelijken en plant 
managers voor het beheren van klachten, werkvergunningen en isolatie, wijzigingen aan 
installaties (MoC), digitale shiftlogs, REACH certificaten en Safety Data Sheets. 
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Training Solutions 
Joseph Cardijnstraat, 34 
9420 Erpe-Mere 
Tel : 053 21 69 27            Fax : 053 70 27 33 
training@trainingsolutions.be  
 

 
 
Training Solutions kan makkelijk in één adem genoemd worden met begrippen als 
veiligheid, logistiek en VCA. Met vijf opleidingscentra, een trouw legioen van doorwinterde 
(en meertalige) opleiders en actuele en boeiende cursussen staan wij op het educatieve front 
van heftruckopleidingen, HR, VCA-certificaten,… 
 
Als deel van het privénetwerk Etic’s at work biedt het met zes andere specialisten een 
allesomvattend aanbod inzake veiligheid op het werk, en daarbuiten. You name it, we’ve got 
it! 
 

 
 

 
 
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. 
 

 

 
 

uvex Arbeitsschutz BeNeLux 
Würzburger Strasse 181-189 
DE 90766 FÜRTH Duitsland 
www.uvex-safety.be 
p.meyer@uvex-safety.be  
Peter Meyer, Mob. 0472/346.306 

 
 
UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH 
 
Het Duitse familiebedrijf UVEX, kortnaam voor UltraViolet EXcluded, heeft meer dan 85 jaar 
ervaring in gelaatsbescherming voor industriële en sportieve toepassingen. 
Met een zwaartepunt in R&D en europese productie is UVEX uitgegroeid tot een premium 
PBM-fabrikant met een gamma van "kop tot teen". Hiervan getuigen onze Eyewear Factory 
“made in Germany” alsook een moderne schoenfabriek in Italië en de uvex 
handschoenproductie in Lüneburg (Duitsland). Dit alles kwalificeert UVEX als een in Europa 
producerende fabrikant die innovatieve, kwalitatieve PBM's aanbiedt. 

 
Vlaams Instituut Gezond Leven 
G. Schildknechtstraat 9 
1020 Brussel 
Tel. 02 422 49 49 
Fax. 02 422 49 59 
 
 

 
Vlaams Instituut Gezond Leven is het expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. We leveren al meer dan 20 jaar strategieën, advies & begeleiding, 
opleidingen en methodieken aan professionals. Wij zijn actief op het gebied van gezonde 
voeding, voldoende lichaamsbeweging, beperken van zittend gedrag, geestelijk 
gezondheidsbevordering en minder roken naar verschillende settings toe waaronder naar 
bedrijven. Op www.gezondwerken.be vindt u tips hoe u een gezondheidsbeleid opmaakt, 
welke tools er rond deze thema’s bestaan, en welke gezondheidsacties u op het werk kan 
organiseren.  
Op dinsdag 5 december 2017 organiseert het Vlaams Instituut Gezond Leven, in 
samenwerking met Prebes, de uitreiking van de Gezond Werken Award tijdens de Prenne in 
Xpo Kortrijk. Met de award willen we ondernemingen binnen profit, social profit én 
overheden belonen, omdat ze aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. 
Tal van organisaties sponsoren de wedstrijd, waardoor de winnaars kans maken op een mooi 
prijzenpakket ter waarde van 2500 euro. Meer info www.gezondwerkenaward.be 
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Vinçotte 
Jan Olieslagerslaan 35  
1800 Vilvoorde 
Tel:+32 (0)26745711           
info@vincotte.be                www.vincotte.be 

 
Als grootste speler in de Benelux, met 1.800 medewerkers, wijst Vinçotte particulieren, 
zelfstandigen, KMO’s en multinationals de weg naar topprestaties. Afgestemd op de 
specifieke noden van de klant verlenen sectorspecialisten jaarlijks ruim 60.000 klanten advies 
op vlak van inspectie, certificatie, conformiteitsevaluatie en opleiding. Met een 
klanttevredenheidsscore van 96% is Vinçotte een betrouwbare partner in wie particulieren 
en bedrijven geloven en met wie ze graag een engagement aangaan. In 2016 leidde dat tot 
210 euro miljoen omzet.  

 
Zoontjens 
Centaurusweg 19-25 
5015 TA Tilburg (Nederland) 
www.zoontjens.be 
info@zoontjens.be 

 

 

Valbeveiliging voor platte daken 
Vallen van hoogte blijft een veel voorkomende oorzaak van zware arbeidsongevallen in de 
bouwsector. Om dit te voorkomen heeft België bijzonder strenge regels voor de coördinatie 
van de veiligheid bij tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Dakspecialist Zoontjens biedt voor 
werkzaamheden op platte daken het BiboBlock valbeveiligingssysteem. Het BiboBlock 
maakt het al 15 jaar mogelijk om op elk plat dak een werkplek in te richten die zowel 
comfortabel als veilig is, zonder perforatie van de dakhuid of verankering met de 
onderconstructie. 
 

 

mailto:info@vincotte.be
http://www.vincotte.be/
http://www.zoontjens.be/
mailto:info@zoontjens.be

