Oplossingen

For safe keeping.

Wij beschermen product, plant en persoon. Bekijk onze
oplossingen per branche. For safe keeping.

Agrarisch

Stimuleer groei, bescherm het milieu
en veilig werken.

Bouw & infra

Veilig verpakken, gezond werken
en impact verlagen.

Diervoeding

Gezondheid borgen, onderscheidend
verpakken en voorraad beheersen.

Houweling Group is een familie
van bedrijven die product, plant en
persoon beschermt. Wij zorgen voor
een veilige omgeving, nu en in de
toekomst. Voor huidige relaties en
toekomstige generaties.

Sinds
1925
kennis & ervaring

Automotive

Schoon werken, duurzaam ondernemen
en tegen blootstelling beschermen.

In meer dan
30 landen

Chemie

Risico’s beperken, duurzaam werken en
veiligheid borgen.

3.000 tevreden klanten

Farmacie

Beschermd verpakken, risico’s
beperken en hygiënisch werken.

Nederland

Levensmiddelen

Hygiëne borgen, afval beheersen
en onderscheidend verpakken.

Transport & logistiek

Continuïteit garanderen, voorraad
beheersen en veilig vervoeren.

Hygiënisch werken, precies meten en
vakkundig bewaren.

Klappolder 104
2665 LP Bleiswijk
+31 88 1210 400
info@houweling.nl

Techniek

Eenvoudig opslaan, veilig werken en
afval beheersen.

90.000 m² opslagruimte

Apeldoorn
Oude Apeldoornseweg 26
7333 NS Apeldoorn
+31 88 1210 500
veiligheid@houweling.nl

Zorg

Risico’s beperken, afval beheersen en
comfortabel werken.

Een betrouwbare partner
in bescherming van
product, plant en persoon.
For safe keeping.

België

Aarschot
Nieuwlandlaan 141
3200 Aarschot
+32 16 50 20 05
info@houweling.be

20211006

houweling.com

Hulp nodig met safe keeping?

Afval beheersen, beschermd werken
en veilig opslaan.

180.000
producten

Bleiswijk HQ

Laboratorium

Onze specialisten helpen u graag.

Industrie

Wij zijn een safe keeper

Producten

Diensten

Houweling Group is een veilige plek voor advies en
ontwikkeling. Een waarborger van groei en bewaker van
kwaliteit. Met verpakkingen die producten en hun omgeving
beschermen of kleding die de drager veilig laat werken.
Diensten die fossiele grondstoffen besparen of middelen die
plantgroei stimuleren. En dat doen we al sinds 1925.

Onze producten beschermen wat van waarde is, beperken
risico’s en zorgen voor een veilige omgeving.

Onze diensten zorgen voor een veilige en gezonde
werkomgeving in uw eigen stijl.

Adembescherming

Ademluchttechniek

Kledingbeheer

Opslag

Personaliseren

Productontwikkeling

Recoservice

Kwaliteit, milieu en veilig
en gezond werken
Wij zijn gecertificeerd ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
en ISO 45001:2018. Deze normen waarborgen dat
wij kwalitatieve producten en diensten aanbieden,
het milieu zoveel mogelijk beschermen en onze
arbeidsomstandigheden optimaliseren.

Biociden

Blikverpakkingen

Containers

Eerste hulp middelen

Emmers

Flessen

Gebruikte verpakkingen

Gedemineraliseerd water

Gehoorbescherming

Gerecyclede producten

Glasreinigers

Handbescherming

Hoofdbescherming

Hygiëneproducten

Jerrycans

Medisch afval verpakkingen

Oog- en gelaatsbescherming

Potten

Schermmiddelen

Schermreinigers

Valbeveiliging

Vaten

Vermiculiet

Verzenden

Vitaliteitsproducten

Voetbescherming

Werkkleding

Maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Test en controle, onderhoud en keuring
van adembescherming.

Flexibele opslag en value added services
op diverse locaties.

Ontwikkeling van private label producten
en unieke bedrijfskleding.

Transport

Internationaal vervoer met Euro
6-motoren.

Wij streven naar duurzame groei voor toekomstige
generaties. Door circulaire producten zelf te ontwikkelen
en ze te verkopen, dragen we bij aan het behoud
van waardevolle grondstoffen, vermindering van
het gebruik van fossiele grondstoffen en verkleining
van de afvalberg. Ook verminderen we onze eigen
milieu-impact met onder andere zonnepanelen en
regenwateropvang.

Waterbehandeling

Meting, onderzoek en behandeling van de
kwaliteit van water voor glastuinbouw.

Deze map is gedrukt op papier van hout uit duurzaam beheerde bossen (FSC).

Samenstelling en beheer van
persoonsgebonden kleding en pbm’s.

Ontwerp van verpakkingen en
bedrijfskleding in huisstijl.

Inzameling en verwerking van gebruikte
verpakkingen, werkkleding en pbm’s.

