Wij recyclen uw gebruikte frituurvet
We recycle your used cooking oil
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Specialiteit

Deskundige reiniging

UCO Kampen BV is een gerenommeerde naam in de recycling
van gebruikte plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Al
sinds eind jaren 60 zijn wij werkzaam in die branche en
hebben veel ervaring opgebouwd in de loop der jaren. De
inzameling én verwerking van oliën en vetten op een
milieuvriendelijke en prijsbewuste manier is onze specialiteit!

Tank- en Truckcleaning Kampen BV is de perfecte aanvulling op
het samenwerkingsverband tussen UCO Kampen BV en Biodiesel Kampen BV. Dit professionele reinigingsbedrijf voor tankwagens is zeer gunstig gelegen bij de verwerkingsbedrijven, op
slechts 500 meter afstand. Hierdoor kunnen na het lossen direct
de schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd. De tanks
en trucks worden grondig in- en uitwendig gereinigd zodat ze
schoon ingezet kunnen worden voor een volgende verlading.

Nauwe samenwerking
Wij werken nauw samen met dochteronderneming Biodiesel
Kampen BV, sinds 2005 actief in het fabriceren van biodiesel uit
gebruikte frituurolie en -vetten (UCO). Het bedrijf is één van de
pioniers op dat gebied in Nederland. Biodiesel Kampen BV
maakt voornamelijk gebruik van de door UCO Kampen BV ingezamelde en verwerkte frituurolie en -vetten. Bijna 100% van het
ingezamelde materiaal wordt hergebruikt voor de productie
van biobrandstof. Dit betreft de zogenoemde 2de generatie
biodiesel.

Multimodaal containervervoer
Met de toevoeging van ROC Kampen/Container Terminal Kampen hebben we alle schakels in eigen hand. Het vervoersbedrijf
is dé specialist op het gebied van multimodaal vervoer en de
op- en overslag van containers. Container Terminal Kampen
beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn om een optimale
containeroverslag te realiseren.

Kwaliteitsnormen
MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zien UCO Kampen
BV en Biodiesel Kampen BV als een must en wij zijn continu op
zoek naar mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren
aan de maatschappij en het milieu. Nu en in de toekomst.
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Wij zijn in het bezit van meerdere certificeringen op het
gebied van milieu en duurzaamheid en die garanderen de
kwaliteit van onze eindproducten.

Duitse markt
Ook op de Duitse markt zijn wij actief. Onze dochteronderneming NFK GmbH is verantwoordelijk voor de Duitse inzameling
van gebruikte plantaardige oliën en vetten.

Specialist

Professional cleaning

UCO Kampen BV is a leading player in the recycling of used
vegetable oils and animal fats. We have been involved in the
sector since the late sixties and have gained a great deal of
experience over the years. We specialise in the collection and
processing of oils and fats in an environmentally friendly way
that offers value for money!

Tank- en Truckcleaning Kampen BV perfectly complements the
partnership between UCO Kampen BV and Biodiesel Kampen
BV. This professional tanker truck cleaning business is favourably
located in relation to the processing business, at just 500
metres away. Thus, cleaning operations can take place directly
after offloading. The tanks and trucks are thoroughly cleaned,
both inside and out, so that they are clean and ready to be
commissioned again.

Close collaboration
We work in close collaboration with our subsidiary Biodiesel
Kampen BV, which has been involved in producing biodiesel
from used cooking oils and fats (UCO) since 2005. The business
is one of the pioneers in that field in the Netherlands. Biodiesel
Kampen BV primarily utilises cooking oils and fats collected and
processed by UCO Kampen BV. Almost 100% of the material
collected is recycled for the production of biofuel; so-called 2nd
generation biodiesel.

Multimodal container transport
With the addition of ROC Kampen/Container Terminal Kampen,
we now control each link in the chain. The transportation company is the specialist in the field of multimodal transport and
the storage and transhipment of containers. Container Terminal
Kampen has all the facilities that are needed for optimal container storage.

CSR

Quality standards

UCO Kampen BV and Biodiesel Kampen BV regard Corporate
Social Responsibility as a must and we continually seek
opportunities to make a positive contribution to society and the
environment. Now and in future.

We hold several certifications in the field of environment and
sustainability, which guarantee the quality of our end products..

German market
We are also active on the German market. Our daughter
company, NFK GmbH, is responsible for the collection of used
vegetable oils and fats in Germany.
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UCO Kampen BV
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UCO Kampen BV heeft als hoofdactiviteit het veredelen van gebruikte frituurvetten en –oliën en/of dierlijke vetten. Met onze
vetsmelterij en laad- en los capaciteit kunnen wij grote hoeveelheden plantaardige en dierlijke vetten verwerken tot grondstoffen voor de productie van biodiesel.

Inzameling
De inzameling van gebruikte frituurvetten wordt gedaan bij de
horeca, grootkeukens en frituurindustrie. Met ons moderne wagenpark kunnen wij zowel verpakte als bulk leveringen vervoeren. Daarnaast importeren wij UCO vanuit de hele wereld door
transport via zeecontainers. Deze containers worden vanuit de
haven van Rotterdam naar Kampen verscheept.

Verwerking
Vervolgens worden de aangeleverde vetten in onze smelterij via
een thermische behandeling gereinigd en opgeslagen in ons
tankenpark.
De gebruikte emballage wordt gereinigd en voor hergebruik
gecontroleerd en opgeslagen. Het restproduct van
ons proces wordt aangeboden voor biovergisting in binnenen buitenland.
De belangrijkste afnemer is onze dochteronderneming Biodiesel Kampen BV die de behandelde vetten omzet tot biodiesel.
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Sterke punten
Samenwerking met ons biedt veel voordelen. Zo hebben wij
onder meer een snelle ophaalservice en voeren wij de afwikkeling van de inzameling op correcte en professionele wijze uit.
Daarnaast garanderen wij een marktconforme vergoeding. UCO
Kampen BV is REDcert-gecertificeerd. Dit geeft aan dat onze
grondstoffen als duurzaam mogen worden gekwalificeerd.
Onze ISO 14001-certificering geeft aan dat wij voldoen aan de
norm van een goed milieumanagementsysteem.

UCO Kampen BV’s core activity is the refinery of used cooking
oils, vegetable oils and/or animal fats. Our fat melting capability
and loading and unloading capacity enable us to process large
volumes of vegetable oils and animal fats into raw materials for
the production of biodiesel.

packaged and bulk deliveries. In addition, we import UCO
(used cooking oil) from across the whole world, which is
transported via shipping containers. These containers are
shipped from the Port of Rotterdam to Kampen.

Processing
Collection
We collect used cooking oil from the hotel, restaurant and
catering industries, industrial kitchens and the frying industry.
Our modern vehicle fleet is equipped to transport both

The fats that are delivered are then purified in our melting
plant via a thermal treatment process and stored in our tank
terminal.
The packaging is cleaned and inspected for re-use, then
stored. The waste product arising from the process is sold
nationally and abroad for use in bio-fermentation.
Our most important client is our subsidiary Biodiesel
Kampen, BV which converts the treated fats into biodiesel.

Benefits of working with us
There are many benefits to working with us. For example,
we offer a rapid collection service and we carry out the
administration of collection in a compliant and professional
way. In addition, we offer market rates. UCO Kampen BV is
RedCert certified. This means our raw materials are certified
as sustainable. Our ISO 14001 certification denotes our
compliance with the criteria for a good environmental
management system.
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Biodiesel Kampen BV
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Wat is 2de generatie biodiesel…?

Biodiesel Kampen BV heeft als hoofdactiviteit het produceren
van 2de generatie biodiesel uit Used Cooking Oil (UCO). Hierbij
werken wij samen met onze grondstofleverancier UCO Kampen
BV.

Productie
Biodiesel Kampen BV maakt gebruikt van meerdere hightech
productielijnen die 24/7 draaien. Dit geavanceerde systeem
zorgt voor een kwalitatief hoogstaand eindproduct en kan in
grote hoeveelheden worden gefabriceerd.

Een 2de generatie biodiesel wordt
geproduceerd uit afvalstoffen zoals
gebruikte frituurvetten en oliën. Dit in
tegenstelling tot de grondstoffen die
worden ingezet bij de productie van 1ste
generatie biobrandstof. Deze grondstoffen
kunnen ook worden ingezet voor andere
doeleinden zoals de voedselproductie.
Door overheden wordt het inzetten
van de 2de generatie biobrandstoffen
daarom gestimuleerd, en steeds meer
olieraffinaderijen maken daar gebruik van.

Afzetmarkten
Tot onze klanten behoren alle grote, bekende oliemaatschappijen. Aantrekkelijk voor deze markt is dat de door ons
geproduceerde biodiesel een CO2 reductie oplevert van meer
dan 90%.
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Het goede voorbeeld
Ons wagenpark is ingesteld op het zo min mogelijk belasten
van het milieu. Zo rijden onze bedrijfswagens op onze eigen
biobrandstof. Daarmee willen we een goed voorbeeld geven en
dragen we bij aan een beter milieu. Ook de diverse certificeringen geven aan dat we milieubewust opereren.
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Used Cooking Oils and fat recycling
Recycling process

Production process
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1
Used Cooking Oils and fats
collection

Recycling

Cleansed
oils and fats

Used oils
and fats
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2
Thermic treatment in melting
basins

Transesterification

Methanol

In this process the oils and fats are
transformed to Biodiesel. Methanol
and a catalyst are added to the oils
and fats. Glycerin is secreted from the
oils in this process.
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Catalyst

Mechanical/static decantation
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Deacidification of fats and oils
through refining to a free fatty acid
(FFA) value of less than 3%

2

Cleansed
oils and fats

Finished product
Two finished products are yielded from
the process:
- Biodiesel (Main product)
- Glycerin (Residual product)

Biodiesel
+/- 88%

The raw biodiesel is cleansed and
filtered further after which it is
condensed to yield the final product.

Glycerin
+/-12%

Biodiesel production

What is 2nd generation biodiesel…?

Biodiesel Kampen BV’s core activity is the production of 2nd
generation biodiesel from Used Cooking Oil (UCO). We do this
in collaboration with our raw material supplier, UCO Kampen BV.

Production
Biodiesel Kampen BV utilises multiple high-tech production
lines that operate 24/7. This advanced system ensures a high
quality end product that can be produced in large volumes.

Markets

2nd generation biodiesel is produced from
waste products such as used cooking oils
and fats, contrary to the raw materials
used in the production of 1st generation
biofuel. These raw materials can also be
used for other purposes, such as food
production.
Therefore, governments encourage the
use of 2nd generation biofuels and an
increasing number of oil refineries are
making use of them.

Our clients include all the large, well-known oil companies. The
advantage for this market is that the biodiesel
produced by us reduces CO2 emissions by over 90%.

Setting a good example
Our vehicle fleet is geared towards minimising our
environmental footprint as far as possible. Our business
vehicles run on our own biofuel. Thus, we hope to set a good
example and do our share to protect the environment. Our
various certifications also illustrate our commitment to the
environment.
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Laboratorium
Ons geavanceerde laboratorium voert complete analyses uit op de binnenkomende
grondstoffen. Daarbij worden diverse parameters geanalyseerd.
Met deze analyses kunnen wij de kwaliteit bepalen. Hierdoor hebben we als UCO Kampen BV altijd grip op een hoge kwaliteitsnorm. Voor onze dochteronderneming Biodiesel
Kampen BV betekent dit dat we een complete EN 14214 controle uit kunnen voeren op
zowel half- als eindproduct. Om het eindproduct en de betrouwbaarheid van onze eigen
analyses te kunnen waarborgen wordt er bij elke verscheping een EN 14214 analyse
uitgevoerd door een onafhankelijk commercieel laboratorium.

8

Laboratory
Our advanced laboratory carries out full analyses of incoming raw materials. Various
elements are analysed.
These analyses enable us to manage quality. Thus, UCO Kampen BV is always able to
maintain a high standard of quality. This means we are able to carry out full EN 14214
audits on both semi-finished and finished products for Biodiesel Kampen BV, our subsidiary. In order to guarantee the quality of the end product and the reliability of our own
analyses, an EN 14214 analysis is conducted on every shipment at an independent commercial laboratory.
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Tank- en Truckcleaning Kampen BV

Voor een grondige in- en uitwendige reiniging van tankwagens
en / of -containers kunt u terecht bij Tank- en Truckcleaning
Kampen BV. De moderne installaties en het deskundig opgeleid
personeel reinigen de voertuigen op professionele wijze en
volgens de wettelijk gestelde normen.

Voordelen
Bij Tank- en Truckcleaning Kampen BV worden uitsluitend
tankwagens en / of -containers gereinigd waarin dierlijke of
plantaardige stoffen hebben gezeten. Tankwagens waarin
chemicaliën hebben gezeten worden door ons niet in
behandeling genomen. Voor UCO Kampen BV levert het een
tijdsbesparing op doordat na het lossen van de containers er
op een steenworp afstand gelijk gereinigd en gespoeld kan
worden.

Certificeringen
Tank- en Truckcleaning Kampen BV is een “Erkend tankreinigingsbedrijf” en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. De volgende
certificaten zijn in het bezit: EFTCO, ATCN, SQAS en ISO 9001.
Hierdoor kan Tank- en Truckcleaning Kampen BV de hoogste
kwaliteit garanderen.
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Tank- en Truckcleaning Kampen BV provides thorough interior
and exterior cleaning of tanker trucks and/or containers.
Modern installations and professionally trained employees clean
the vehicles to a professional level and in compliance with the
statutory guidelines.

Benefits
Tank- en Truckcleaning Kampen BV cleans only tanker trucks
and/or containers used to transport animal or plant materials.
We do not accept tanker trucks that have been used to
transport chemicals. This saves time for UCO Kampen BV,
because containers can be cleaned and rinsed just a stone’s
throw away directly after offloading.

Certification
Tank- en Truckcleaning Kampen BV is a “recognised tanker truck
cleaning company” and complies with rigorous quality criteria.
The business holds the following certifications: EFTCO, ATCN,
SQAS and ISO 9001. Thus, Tank- en truckcleaning Kampen BV is
able to guarantee the best quality.
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ROC Kampen BV
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ROC Kampen/Container Terminal Kampen is gespecialiseerd
in multimodaal vervoer ten behoeve van een optimale containeroverslag. Het containervervoersbedrijf combineert weg- en
binnenvaarttransport om voor iedere opdrachtgever de meest
duurzame en efficiëntste oplossing te realiseren. ROC Kampen beschikt over alle vereiste faciliteiten voor een optimale
containeroverslag. Tevens bezit ROC Kampen alle kennis en
capaciteiten voor de op- en overslag van cement, stukgoed of
neobulkgoederen.

Wij kunnen ook het voor- en natransport verzorgen, evenals
tussenopslag en het vervoer over water.

Opslag

Douane/exportdocumenten

Wij beschikken over twee loodsen met in totaal 2.500 m2 vloeroppervlak en een opslaghoogte van acht meter. De loodsen
zijn zeer geschikt voor tijdelijke opslag van pallets, stukgoed en
neobulklading. Ook buiten is er voldoende ruimte; ongeveer
2.200 m2 in totaal.

ROC Kampen treedt ook op als douane-expediteur. We verzorgen exportdocumenten zoals EX-A, T2L en T1, evenals invoer
documenten als IM-4. Een deel van ons containerterrein en
één van onze loodsen zijn aangemerkt als particulierdouane
entrepot.

Overslag

Containerlijnen

Naast cement kunnen alle stuk- en neobulkgoederen door
ons overgeslagen worden. Dankzij onze organisatie worden
per jaar vele duizenden vrachtwagenkilometers uitgespaard.
Dat is goed voor de economie en zeker ook voor het milieu.

Wij runnen een containerlijndienst tussen Kampen en Rotterdam v.v. Op vaste dagen wordt zowel Kampen als Rotterdam
aangelopen. Zelfs voor het laden van één container doen we
een terminal aan in het Rotterdamse havengebied.

Gasmeting
Wij hebben tevens een gasmeetdeskundige op onze terminal
die de containers kan meten bij aankomst. Blijkt bij de meting
dat er een schadelijke gas in de container zit, dan kunnen wij in
overleg met u deze laten luchten, of geforceerd lucht afzuigen
zodat de container gifgas-vrij en dus veilig te lossen is.

ROC Kampen/Container Terminal Kampen is a specialist in multimodal transport for the purpose of optimal container transhipment. The container transportation company combines road
transport and transport via inland waterways in order to provide
each client with the most sustainable and efficient solution
possible. ROC Kampen has all the facilities that are necessary
for optimal container transhipment. Furthermore, ROC Kampen
has both the knowledge and skills required for the storage and
transhipment of cement, general cargo and neo-bulk cargo.
Storage
We have two warehouses at our disposal with a total surface
area of 2,500 m2 and a storage height of eight metres. The
warehouses are extremely well-suited for the temporary storage
of pallets, general cargo and neo-bulk cargo. There is also plenty
of space outside - approximately 2,200 m2 in total.
Transhipment
Apart from cement, we can also transfer all types of general and
neo-bulk cargo. Thanks to our structured organization, several
thousand freight kilometres are saved every year. This is beneficial to both the economy and the environment. We can also

provide transport for before and after the transhipment, as well as
interim storage and transport across water.
Gas measurement
We also have a gas measurement specialist at our terminal who
can measure the containers upon arrival. If the measurement
indicates the presence of a harmful gas inside the container, we
can - with your agreement –ventilate the container or extract air
from within the container, rendering the container free of toxic
gases and therefore safe to unload.
Customs/export documents
ROC Kampen also acts as a customs agent. We supply export
documents such as EX-A, T2L and T1, as well as import documents such as IM-4. A section of our container area and one of
our warehouses are designated as so-called ‘particulier douaneentrepots’, meaning that goods can be stored here by the warehouse keeper.
Container lines
We operate a container line service between Kampen and Rotterdam and vice versa. On fixed days, the service calls at both
Kampen and Rotterdam. Even for the loading of a single container, we call at a terminal in the port of Rotterdam.
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ROC Kampen BV
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Voor het containervervoer biedt Container Terminal Kampen
een scala aan diensten aan. U kunt bij ons dan ook terecht voor
de volgende diensten:

Container Terminal Kampen offers a range of services for the
transport of containers. We provide the following services:

• Het stuffen en strippen van containers. De lading kan tijdelijk
worden opgeslagen bij het CTK en ook door ons bij u opgehaald of afgeleverd worden.
• Levering van gebruikte containers.
• Kiepen van zowel 20ft als 40ft containers.
• Vervoer van containers met overhoogte of breedte met onze
4-assige semi. (Vloerhoogte is 80cm, uitschuifbaar tot 17 meter) of Kromhout dieplader (met een vloerhoogte van 50 cm).
• Laden en lossen van eenheden met een autolaadkraan.
• Side-loader: Deze kan 20ft en 40ft containers met een gewicht van maximaal 33 ton op de grond plaatsen ter lossing
of belading.
• Zeetransport van de containers naar de overzeese bestemming of van een overzeese bestemming naar Nederland.
• Verticaal laden van 20 containers.

• The stuffing and stripping of containers. The cargo can be
temporarily stored at the CTK and we can also collect it from
or deliver it to you.
• Delivery of used containers.
• Tilting of both 20ft and 40ft containers.
• Transport of containers with excess height or width with our
4-axle semi (deck height of 80cm, extendable up to 17m) or
Kromhout low-loader (with a deck height of 50 cm).
• Loading and unloading of units using an auto-load crane.
• Side-loader: This can place 20ft or 40ft containers with a
maximum weight of 33 tonnes on the ground for unloading
or loading.
• Maritime transport of containers to an overseas destination or
from an overseas destination to the Netherlands.
• Vertical loading of 20 containers.
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NFK GmbH coördineert de inzameling voor UCO Kampen BV
op de Duitse markt. Met hun eigen vrachtwagens worden de
gebruikte oliën en vetten ingezameld en de uiteindelijke
verwerking hiervan wordt bij UCO Kampen BV uitgevoerd.
Vervolgens komen deze oliën en vetten bij Biodiesel Kampen BV
terecht voor de productie van de biobrandstof.
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NFK GmbH coordinates collection from the German market on
behalf of UCO Kampen BV. They use their own trucks to collect
the used oils and fats and final processing is carried out by UCO
Kampen BV. These oils and fats are subsequently used by Biodiesel Kampen BV to produce biofuel.
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Tank- en Truckcleaning
(Kampen )
UCO & Biodiesel
(Kampen)

UCO Kampen BV
Haatlandhaven 15
8263 AS Kampen
The Netherlands
T: +31 (0)38 - 376 80 10
F: +31 (0)38 - 376 80 19
E: info@ucokampen.com
www.ucokampen.com

ROC/CTK
(Kampen)
NFK
(Wöllstadt )
Depots / Opslaglocaties

Biodiesel Kampen BV
Haatlandhaven 15
8263 AS Kampen
The Netherlands
T: +31 (0)38 - 376 80 10
F: +31 (0)38 - 376 80 19
E: info@biodieselkampen.com
www.biodieselkampen.com

Hoofdkantoor
NFK Süd
(Kötz)

NFK Süd GmbH
Asternweg 6
D-89359 Kötz
Germany
T: +49 (0)8221 - 31328
F: +49 (0)8221 - 31547
E: info@nfk-sued.de
www.nfk-sued.de

T 0321 31 66 47
Drontermeerdijk 13, 8251 PV Dronten
info@atsea-restaurant.nl

NFK GmbH
Forsterwaldhof
D-61206 Wöllstadt
Germany
T: +49 (0)6034 - 902936
F: +49 (0)6034 - 902937
E: info@nfk-gmbh.de
www.nfk-gmbh.de

Concept: JS Media Tools A/S • 62864 • www.jsnederland.nl

Tank- en Truckcleaning Kampen BV
Installatieweg 7
8263 BS Kampen
The Netherlands
T: +31 (0)38-333 84 71
E: cleaning@ttc-kampen.nl
www.tankentruckcleaning.nl

ROC Kampen Exploitatie
bv/Container Terminal
Kampen
Haatlandhaven 6
8263 AS Kampen
The Netherlands
T: +31 (0)38 - 331 13 41
F: +31 (0)38 - 332 89 62
E: info@roc-kampen.nl
www.roc-kampen.nl

