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In haar begintijd was Kuiper stoomketels gevestigd in Amersfoort, in 1949 werden alle activiteiten
overgeplaatst naar Ede. Hier is het bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is: Een gezonde onderneming
met ruim voldoende toekomstperspectief. In de komende jaren zal het bedrijf voor flink wat 
vernieuwingen komen te staan. Stonden de laatste jaren in het teken van de inmiddels behaalde
ISO 9001 en Lloyds (Stoomwezen) Certificeringen alsmede kennis inzake de nieuwe PED norme-
ringen, de komende jaren zal het blikveld vooral gericht zijn op investeringen, uitbreiding en
huisvesting. Investeringen in huurketels, uitbreiding van onze teamservice- en keuringsspecialisten.
Binnen de komende anderhalf jaar zal de gemeente Ede beginnen aan de geplande nieuwbouw
op onze locatie en zal Kuiper verhuizen naar een nieuwe bestemming; een modern bedrijfspand,

met een modern  opgezette
kantoorruimte en een goed
geoutilleerde werkplaats.
Kuiper Ede komt daarmee als
bedrijf in een geheel nieuwe
jas, maar hierover zullen we u
nog nader informeren.

‘Regeren is vooruitzien’ en ‘arbeid adelt’.
Twee toepasbare en wijze spreuken die ons bedrijf op het lijf geschreven zijn. Uitgangspunten
voor onze medewerkers en de kernwaarden van ons bedrijf; sterk door kennis en inzet, goede
en uiterst betrouwbare leveranciers, klaarstaan voor onze toekomstige en vooral bestaande 

klanten, bouwen aan relaties die uitgroeien tot een solide en onmisbaar partnership. Jarenlange
leveringen van warmte en stoom, de lay-out 
voor een goed stoom- en condensaatsysteem 
en adviezen voor warmteterugwinning, verzorgd
door een professioneel en vakkundig bedrijf, geven
u als afnemer de zekerheid van continuïteit in uw
productieproces. 

Mede namens onze enthousiaste medewerkers
nodigen we u uit om via dit magazine kennis te
maken met Kuiper & Zn. Ede, een partner voor de
toekomst.

M. Kuiper
Directeur 
Kuiper & Zn. bv

Kuiper en stoomketels... als huidige opvolger in een lijn van vier generaties
Kuiper is het mij een plezier om dit magazine aan u te mogen presenteren. 

Met de wisseling van de wacht tussen mijn vader en mij, is de naam
Kuiper voor de toekomst van het bedrijf voorlopig weer zeker gesteld. Een
toekomst die wij met vertrouwen tegemoet zien! De jarenlange ervaring
en kennis van stoomketels binnen het bedrijf en de gemotiveerde en 
vakkundige medewerkers vormen een solide basis,  waarmee ik als nieuwe
bestuurder de toekomst in kan gaan.

door stoom gedreven...
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Elco B.V. is leverancier van olie- en gasbranders en complete luchtbehandelingssystemen.
Onze servicedienst levert service, onderhoud & inspectie volgens Scios.

Postbus 5057  Tel  +31(0)35 69 573 11  E-mail  info@elco.nl
1410 AB  Naarden  Fax +31(0)35 69 426 37  Web    www.elco.nl
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‘s Lands oudste ketelbouwer

Historie... Stoffer Wubbo
bouwde het solide fundament van firma
Kuiper met het fabriceren en leveren van
op kolen gestookte ketels, die vanuit
Amersfoort de weg naar industrieel
Nederland vonden. Dankzij het degelijk
vakmanschap en de kwalitatief hoogstaan-
de producten, stond het bedrijf al snel
bekend als betrouwbare industriële
partner. De schat aan ervaring, de enorme
vakkennis èn de ontstopbare werklust zijn
behouden gebleven en vormen vier
generaties later nog altijd de drijfkracht van
de firma Kuiper & Zonen.

Toen Stoffer Wubbo Kuiper in 1918 begon als leverancier van machines en stoomketels, kon hij
niet vermoeden dat zijn achterkleinzoon Michèl ruim 85 jaar later aan het hoofd zou staan van
‘zijn’ familiebedrijf.

‘s lands oudste ketelbouwer





Vier generaties familiebedrijf

Historie... In deze periode
komt de grootste verandering op gang die
de ketelbranche tot op de dag van vandaag

heeft gekend. Het
stoken met kolen maakt
plaats voor stoomketels
met oliebranders. Deze
technologische ontwik-
keling betekent een

extra impuls voor Kuiper & Zonen.
De expertise wordt verder uitgebreid en al
snel is de onderneming bekend in zowel
binnen- als buitenland. Een nieuw bedrijfs-
pand in Ede wordt aangekocht, van waaruit
het voor Kuiper & Zonen fysiek mogelijk
wordt door te groeien.

historie 7

Eind jaren ‘30 van de twintigste eeuw
wordt de firma Kuiper een familiebedrijf.
Met de komst van de twee zonen Geesinus
en Wim Kuiper, krijgt het bedrijf de naam
die het nu nog draagt: Kuiper & Zonen. 

vier generaties



Ruhrland 1/2

ALDOENDE
ISOLEERT MEN

(na bijna 100 jaar kunnen wij dat met recht zeggen)

Klazienaveen - Heteren - Vlaardingen - Hoogerheide

I N S U L A T I O N

verticale heavy duty pomp DPVCF

duijvelaar pompen

de dynamiek van water
duijvelaar pompen, Kalkovenweg 13, Postbus 28, 2400 AA Alphen a/d Rijn (NL), 

t (0172) 48 83 88, f (0172) 46 89 20, dp@dp.nl, www.dp.nl. 

Duijvelaar Pompen, marktleider op het gebied van drukverhogingsinstallaties
voor drink- en proceswater, introduceert nu een verticale pomp specifiek voor
heavy duty applicaties als ketelvoeding: de DPVCF.

duijvelaar pompen
• Pompen en installaties voor: drink-,  proces-, vuil- en rioolwater
• Onderhoud en beheer: grootste serviceorganisatie van Nederland



historie

De derde generatie Kuiper neemt in de jaren ‘70 het roer over. 
In deze jaren van de oliecrisis is efficiëncy het sleutelwoord. 

9

Solide basis voor florerende toekomst

Later... Het beperken van
warmteverlies middels toevoeging van
condensors of economizers is vandaag de
dag gangbaar, maar was in die tijd zeer
innovatief. Frank Kuiper - zoon van
Geesinus - maakte de technologische over-
stap naar de kwalitatief hoogstaande 3-treks
stoomketelinstallaties. 

Inmiddels heeft Kuiper & Zonen alles onder
één dak: het volledige pakket van fabricage,
revisie, verhuur, levering, onderhoud en
montage van stoomketels en ketelappenda-
ges. De allround kennis en kunde vormt het
kloppend hart van Kuiper & Zonen. Michèl
Kuiper, de huidige directeur van ‘s lands
oudste ketelbedrijf, koestert dit als een
solide basis voor een florerende toekomst. 

Een toekomst waarin tevens ISO-normen,
24-uurs service, SCIOS-certificering, VCA*
en SKOB een belangrijke plaats innemen.
Termen en certificeringen die de heer
Stoffel Wubbo in 1918 nog niet kende,
maar waarmee de afnemers van Kuiper &
Zonen tot op de dag van morgen hun
voordeel doen.

solide basis voor een
florerende toekomst



allerhande productie

omtrent 
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ketels
Alle producten onder één dak

Producten...
Stoomketels met een vermogen van 100 kg
per uur tot 30 ton per uur. Nieuw uit serie-
productie, volledig gereviseerd of op maat
gebouwd naar eigen ontwerp in overleg
met onze klant. Alles geproduceerd volgens
de nieuwste ontwerpcodes P.E.D. en
geleverd met CE-markering.

Bovendien heeft Kuiper & Zonen alles
onder één dak. En dat betekent gemak en
zekerheid voor u als klant. 
Condensaattanks, voedingwatertanks, ont-
gassers, isolatie, schoorstenen, dempers,
waterontharders, stoomdrogers, spuitanks,
economizers, condensors, warmtewisselaars:
uw ketelhuis wordt volledig uitgerust met
de modernste componenten.

Dankzij onze veelzijdigheid en absolute
vakkennis doen wij duurzaam zaken
met vrijwel alle denkbare Nederlandse
industrieën ten behoeve van allerlei soorten
productieprocessen. Kuiper & Zonen is uw
industriële partner voor: 

•Nieuwbouw stoomketels tot 30 ton per uur 
•Revisie stoomketels tot 30 ton per uur 
•Huurinstallaties van 150 kg tot 30 ton 

per eenheid 
•Schoorstenen, nieuwbouw of bestaand, 

getuid of vrijstaand 
•Geluiddempers voor branders 

en schoorstenen 
•Ontharders in enkele en duplex uitvoering 
•Nieuwbouw economizers en dito revisie-units 
•Nieuwbouw condensors 
•Autoclaven in nieuwbouw of revisie 
•Onderdelen voor ketelhuisinrichtingen 
•Schakelkasten
•Stoomdrogers 
•Flashtanks 
•Spuitanks



Aresstraat 1103, Tilburg  Postbus 403, 5000 AK Tilburg  Tel.: 013 - 544 3608 
Fax: 013 - 544 3609  E-mail: info@watertreatment.nl  Internet: www.watertreatment.nl
 

ontharding, ontijzering, ontkleuring, 

ontzouting, ontzuring, ontgassing,

ontmanganing... of onderhoud?

voor elk waterbehandelingsprobleem een adequate oplossing!
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Monarch: de Mercedes onder branders

Wanneer de klant een complete stoomketel heeft besteld bij Kuiper & Zonen, komt die
uiteraard mèt een passende brander. De fabricage van olie- en gasbranders is een vak
apart en wordt dus niet door Kuiper & Zonen zelf uitgevoerd. Monarch Nederland BV,
een begrip in de wereld van de branders, is dan ook een essentiële schakel en
onmisbare leverancier van Kuiper & Zonen.
Monarch Nederland B.V. vertegenwoordigt sinds 1955 Weishaupt GmbH in Nederland.
Met het importeren en doorleveren van Weishaupt branders is moederbedrijf Monarch
Zwitserland inmiddels uitgegroeid tot marktleider in Europa. Monarch Nederland
levert het gehele Weishaupt branderprogramma plus toebehoren, en verzorgt tevens
gecertificeerde inspecties van stookinstallaties (PO, PI en EBI). Bovendien wordt veel
geïnvesteerd in research en ontwikkeling.
In Nederland draaien circa 70.000 Weishaupt branders. Dat betekent dat Monarch
alleen al vanwege de servicecontracten en onderhoudsinspecties dagelijks circa 18
servicemonteurs op de weg heeft zitten. 
Monarch Nederland is, net als Kuiper & Zonen, een echt familiebedrijf. Dat uit zich
onder meer in de trouwe klantenkring, de langdurige arbeidsrelaties en de enorme
vakkennis die binnen het bedrijf aanwezig is. 
De twee bedrijven ‘ontmoetten’ elkaar al enkele generaties geleden. De grootvader
van Michèl Kuiper, de huidige directeur van Kuiper & Zonen, deed al zaken met
Monarch Nederland. Twee generaties later doen de twee familiebedrijven nog altijd
veelvuldig zaken met elkaar. Michèl Kuiper: “Op onze eigen huurketels zetten we bijna
alleen maar Monarch branders. Het is ontegenzeggelijk een kwalitatief topproduct,
daar is waarschijnlijk de hele ketelwereld het wel over eens. Het is de Mercedes onder
de branders. Mijn grootvader bedreef al veel handel met Monarch”.

Voor een goede en langdurige zaken-
relatie, is een prettig persoonlijk
contact onmisbaar. Eerlijkheid, open-
heid en humor zijn eigenschappen die
beide bedrijven bij elkaar waarderen.
Rob Harms, directeur van Monarch
Nederland: “Als er een deal gesloten
moet worden gaan we hard tegen
hard. Dan is het pure business. Maar
wanneer de deal rond is pakken we de
klus samen aan en maken we de klus
samen af. De klant ziet één team, en
zo functioneren wij ook. Het resultaat
van onze samenwerking is goed,
altijd.”



het verplaatsen van

tientallen 



tonnen
Transport van tientallen tonnen

Transport... Het vervoer
van tientallen tonnen gewicht vergt kennis
en kunde. Maar of het nu gaat om een
nieuwbouw ketel, een gereviseerde stoom-
ketel of huurinstallatie: de monteurs en
transportploeg van Kuiper & Zonen bren-
gen uw bestelling tot in het ketelhuis en
vertrekken pas weer wanneer het product
gebruiksklaar is. In de beginjaren van de
firma Kuiper stonden breedgeschouderde
mannen uit alle macht hun spierkracht te
benutten om een ketel op een oplegger of
trein te stouwen. 

Tegenwoordig is transport over de weg
geen uitzondering meer en heeft Kuiper &
Zonen een eigen hijskraan en vrachtwagen.
Onze vaklieden manoeuvreren door
bedrijven, waar ze de zware ketelunits met
slechts millimeters speling langs muren en
machines loodsen, om het ketelhuis te
bereiken. Als afnemer heeft u geen omkijken
naar de installatie of het onderhoud. Na het
ter plaatse bedrijfsklaar maken door onze
monteurs kan het product direct in gebruik
worden genomen.

transport 15



Renswoude Tel. 0318-571827 
www.vlastuintransport.nl

Vithotherm B.V.

Overgauwseweg 8

2641 NE  Pijnacker

tel: 015 3694757

fax: 015 3697742

www.vitotechnieken.nl

always ahead in technology
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De producten van Kuiper zijn het resultaat van een team van ambachtelijke vakmensen, een goed
geoutilleerde werkplaats met modern gereedschap. De nuchtere arbeidsmentaliteit van Kuiper &
Zn. staat garant voor kwaliteit en ouderwetse service.

Kwaliteit...
Beloftes waarmaken inzake de kwaliteit van
de geleverde producten en diensten, doet
Kuiper & Zonen al jaren; de klanten kunnen
dit beamen. Maar Kuiper & Zonen wil
méér! Met de blik op de toekomst heeft het
ketelbedrijf zich gericht op de ISO 9001-
2000 certificering. Dankzij deze (internatio-
nale) kwaliteitsnorm kan Kuiper & Zonen
aantonen dat zij op consistente wijze
producten leveren die voldoen aan de
eisen van de klant. Kwaliteitseisen en
klanttevredenheid waren altijd al parade-
paardjes, maar met de ISO-certificering is
dit nog eens bezegeld.

Specialistische certificaten

De ketelbranche kent naast de algemene
ISO-normering tevens specialistische  certi-
ficeringen die niet binnen de ISO-normen
vallen. Met het SCIOS-certificaat mag
Kuiper & Zonen straks zelf gastechnische
inspectie en onderhoud uitvoeren, een
handeling die zonder de benodigde papieren
moet worden uitbesteed. Soortgelijk geldt
voor het VCA (veiligheid, gezondheid en
milieu), dat zich met name richt op de
directe veiligheidsbeheersing op de werk-
vloer. Tevens focust Kuiper & Zonen zich op
de certificering SKOB (Stichting
Ketelonderhouds Bedrijven): hiermee is het
bedrijf bevoegd alle gereviseerde producten
‘gesloten’ aan te bieden aan Stoomwezen BV.

Kwaliteitsnorm



Twee gerenommeerde bedrijven in
de ketelbranche hebben de handen
inéén geslagen: Kuiper & Zonen en
Viessmann vonden in elkaar een
betrouwbare partner. Dankzij de
gezamenlijke aanpak van de twee
bedrijven kan aan de specifieke
wensen van de klant nòg beter èn
sneller worden voldaan. “De focus is
altijd op de klant gericht!” klinkt het
uit monde van Michèl Kuiper en
Frans de Meij, directeur van
Viessmann Nederland.  
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Partners in stoom: 1 + 1 = 3
Viessmann Nederland en Kuiper & Zonen vormen perfecte synergie

Viessmann is fabrikant van verwarmingstoestellen zoals verwarmingsketels, boilers,
warmtewisselaars, stoomketels en zonnecollectoren. Dankzij de seriematige
vervaardiging van de producten - die hoofdzakelijk worden vervaardigd in Duitsland -
hanteren zij een snelle levertijd. Frans de Meij, directeur Viessmann Nederland:
“Kuiper & Zonen heeft de sporen verdiend in de industrie met ruim 85 jaar ervaring
en kennis binnen hun bedrijf. Kuiper is ijzersterk in onder meer engineering en
installatie, Viessmann in het leveren van producten. Zo ontstaat een perfecte synergie
om samen de markt in te gaan. Dankzij ons partnership kunnen we samen nòg meer
betekenen voor de industrie.” 

Beide bedrijven stellen hoge kwaliteitseisen aan alles wat ze doen. Zo ook voor het
aangaan van het partnership. De Meij: “We zijn kieskeurig en stellen hoge eisen aan
de samenwerking. Ervaring, kennis en kwaliteit zijn voor ons essentieel. Dat geldt ook
voor Kuiper & Zonen, anders waren we nooit tot elkaar gekomen. Wij verbinden
tenslotte onze goede naam aan die van de partner. 
Daarnaast moet het natuurlijk ook op persoonlijk niveau prettig werken. Een goede
samenwerking kan niet zonder respect voor elkaar en een open communicatie. 

De samenwerking tussen Kuiper & Zonen en Viessmann Nederland, die begin 2004
van start ging,  heeft nu al een groot aantal successen geboekt. Klanten als United,
Carels, Wolter & Dros, Bam techniek,  Philips Softdrinks en Jonker Veevoederfabriek
profiteerden reeds van het partnership. Snelle levertijden in combinatie met specifiek
maatwerk waren daarbij doorslaggevend; een tevreden klant het resultaat.

De twee directeuren Michèl Kuiper en
Frans de Meij hanteren hetzelfde
uitgangspunt: “Een relatie krijgen
betekent bij ons een relatie
behouden. Dus niet als een soort
stoom-cowboy op korte termijn
opdrachtjes scoren door de klant
zoveel mogelijk geld uit de zak te
kloppen. Men moet een ketel leveren
welke je zelf zou willen, wanneer je
klant zou zijn. Een langdurige relatie
krijg je niet cadeau, die moet je
verdienen.” 
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Huurunits ... Een gerust
idee. Bij Kuiper & Zonen zijn we erg trots
op onze voorraad van tientallen huurunits.
De capaciteiten variëren van 150 kg tot
circa 30 ton stoom per uur per unit.
Met een combinatie van verschillende een-
heden is elke gewenste stoomproductie
direct te realiseren. 

Stoomwezen inspecteert iedere stoomketel
eens per twee jaar. Gedurende zo'n keuring,
bij een eventuele reparatie van uw bestaande
stoomketel of voor een tijdelijke verhoging
van uw stoomproductie kunt u van onze
huurunits gebruik maken. Uw stoomvoor-
ziening wordt moeiteloos overgenomen…
en dat is een gerust idee. 
Tegelijkertijd gaat het gehele Kuiper &
Zonen team met uw installatie aan het
werk. Zonder rekening te houden met
reguliere werktijden gaan wij door tot uw
ketels weer gebruiksklaar zijn en uw 
productie wederom bedrijfszeker verloopt.
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24 uur per dag

Service... Ook na de installatie
van uw ketel met toebehoren staat Kuiper
& Zonen dag en nacht klaar om service te
verlenen. Nieuwe onderdelen zijn direct
leverbaar uit ons eigen onderdelencentrum.
Kuiper & Zonen maakt de ketels ‘keurings-
klaar’, begeleidt de keuringen door
Stoomwezen en helpt uw productie weer
vlot op gang. In geval van nood kan uw
bedrijfsproces moeiteloos doordraaien op
één van onze huurunits. Zonder acht te
slaan op normale werktijden, gaan wij door
totdat uw ketels weer optimaal functioneren.
Het begrip wachttijd behoort kortom tot
het verleden. 

Wereldwijd

In meer dan 27 landen brengt
Kuiper & Zonen de bestelling aan
huis. Industriële bedrijven in
landen als Duitsland, Engeland,
Ierland, Noorwegen, Wit-Rusland, Estland,
Letland, Litouwen, de Nederlandse Antillen,
Egypte en Ghana, zijn reeds bekend met
Kuiper & Zonen. Rekening houdend met de
wet- en regelgeving in het betreffende land
of werelddeel, leveren we producten die
aan de strengste keuringseisen voldoen. Het
dossier van iedere individuele afnemer is
altijd voorhanden op ons kantoor in Ede,
waarvandaan in een 24-uurs service- en
storingsdienst wordt voorzien.

wereldwijde 

service



Juridische adviezen

 beslag-, executierecht

 arbeidsrecht 

 contractenrecht

 huurrecht

Incasseren van vorderingen 

 ongeacht de hoogte of grondslag daarvan

 ongeacht of uw debiteur een particuliere of  

 zakelijke relatie is

 ongeacht de plaats waar uw debiteur woont 

 of kantoor houdt

Het voeren van procedures

Debiteurenbeheer

 intern

 extern

Saneringen 

 particulier

 zakelijk

Bedrijfsbegeleiding

Taxaties roerende zaken 

Procesverbaal van constatering 

opmaken

Behalve bovengenoemde diensten kunt u bij ons terecht voor een scala van andere zaken. 

Hierbij kunt u denken aan het opstellen van leveringsvoorwaarden, financierings- /

arbeidscontracten, het adviseren en begeleiden op het gebied van Europese en internationale 

juridische en financiële aangelegenheden.

Gerechtsdeurwaarderskantoor Schuman, een bedrijf voor bedrijven

Neemt u contact met ons op indien u op zoek bent naar doeltreffende oplossingen.

T: (0318) 69 94 99   F: (0318) 69 94 98   E: info@schuman.nl   I: www.schuman.nl 

Naast ambtelijke taken van een gerechtsdeurwaarder kunnen wij het bedrijfsleven onder 

meer van dienst zijn met:

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan 
een modern gerechtsdeurwaarderskantoor
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Ook in tijden van hoge spoed doet Frank
Mohn beroep op Kuiper & Zonen

Het in Noorwegen gevestigde bedrijf Frank Mohn ontwikkelt en produceert pompen
en complete pompsystemen, ladingspijpen, hydraulische pijpleidingen en
aanverwanten. De engineering van deze specialistische producten gebeurt op
Nederlandse bodem, bij dochterbedrijf Frank Mohn Nederland BV. De pompsystemen
-met de merknaam Framo- worden geïnstalleerd op bijvoorbeeld olietankers,
booreilanden, raffinaderijen en cargoschepen die chemicaliën transporteren. Tevens
worden Framo systemen ingezet om weggelekte olie uit het zeewater te pompen. Het
is kortom een sector waarin verregaande expertise een must is. 

Om de overgepompte vloeistoffen op de juiste temperatuur te krijgen en/of te
behouden zijn verwarmingsketels nodig. En daar begint de samenwerking tussen Frank
Mohn Nederland en Kuiper & Zonen. Dat de twee bedrijven op elkaar kunnen bouwen
en vertrouwen, is aangetoond ten tijde van de ramp met de gezonken olietanker
“Prestige”, die in 2002 voor de Spaanse kust in tweeën brak en duizenden tonnen olie
in zee verloor. Haast was geboden om de gelekte olie zo spoedig en zorgvuldig
mogelijk uit het water en van de zeebodem op te pompen. Frank Mohn in
samenwerking met het eveneens Nederlandse bedrijf Smit-Tak, moest deze hekele klus
klaren. De ruim 20 ton zware verwarmingsketels, noodzakelijk om de olie vloeibaar en
dus transporteerbaar te houden, werden op stel en sprong geleverd door Kuiper &
Zonen. “Op zulke momenten blijkt opnieuw dat we aan een half woord genoeg
hebben”, aldus Henk Heuker van Frank Mohn Nederland. “We werken al heel lang
samen en dat is mede te danken aan de flexibiliteit en inzetbaarheid van Kuiper &
Zonen. We kunnen letterlijk dag en nacht een beroep op elkaar doen, iets dat in deze
sector onontbeerlijk is.”

De olietanker “Prestige”, gebroken
voor de Spaanse kust, november 2002.



Steenoven 18, Rhenen
Tel.: 0317-612343
Fax: 0317-616219

In- en verkoop van oud ijzer en metalenIn- en verkoop van oud ijzer en metalen

gratis containerplaatsing!
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Vooruit denken

Expansie... Kuiper &
Zonen groeit. Nog steeds. Na bijna 60 jaar
te hebben gewerkt vanaf de Reehorsterweg
in Ede, zijn we toe aan een ruimere locatie.
Onze mensen zullen werken in een
bedrijfspand dat van alle gemakken is
voorzien. En dat betekent dat we onze
klanten en afnemers nog beter van dienst
kunnen zijn.

Huisvesting

De verwachting is dat Kuiper & Zonen voor
2007 in een nieuwe huisvesting kan
betrekken. En het spreekt voor zich: ook op
de nieuwe locatie hebben we alles onder
één dak!

toekomst perspectief
85 jaar terugkijken is makkelijker dan 85 jaar vooruit, maar een bedrijf dat in 4 generaties
groeit naar zijn huidige vorm heeft genoeg basis om jaren vooruit te kunnen.



Wesspoint Creative 
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Met dank aan de volgende

bedrijven...

• BDO Accountants & Adviseurs  • Cleton  • Duijvelaar Pompen  •Elco  • Frank Mohn Nederland
b.v.  • FCx Nederland Ubel & Ventil  • Geveke klimaattechniek  • Monarch  • Olympia
Uitzendbureau  • RMG Imbema gastechniek  • Schuman  • Schiema  • Sequestrol Benelux  •
Vraag en Aanbod  • Vlastuin Transport  • Viessman  • Vitotherm b.v.  • Water Treatment
International b.v.  • Willem Geven recycling • Wesspoint Creative Communication

Deze jubileumuitgave is mede mogelijk gemaakt door de volgende adverteerders.
Wij bedanken deze bedrijven voor hun bijdrage in de totstandkoming van dit magazine.

adverteerders
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