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SERVICE

DESKUNDIG

VOOR BOUW
& INDUSTRIE
Wij zijn de Voskamp Groep: een toonaangevende,
landelijk opererende leverancier voor de bouw- en
industriesector. Vanuit onze 11 vestigingen leveren
wij uit voorraad een zeer breed assortiment van ruim
40.000 artikelen. Onze vestigingen zijn ondersteunend
voor de dagelijkse activiteiten en behoeften in de
bouw. Onze klantenkring is zeer divers en het spreekt
voor zich dat ons assortiment dat ook moet zijn,
zowel in de breedte als in de diepte. Door de vele
kennis- en aandachtsgebieden waarin wij actief zijn,
is ons technisch kennisniveau hoog. En daar kunt u
van profiteren! Onze ervaren medewerkers denken
graag met u mee. Zo kunnen wij u in alle stadia van uw
bouwprojecten ondersteunen en adviseren.
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IJZERWAREN

6

IJZERWAREN EN KRAMERIJEN
U kunt het zo gek niet bedenken, of wij hebben
het op voorraad: als leverancier aan klanten
van verschillende bouw-en bouwgerelateerde
branches, zoals woningbouwverenigingen,
timmerfabrieken, fabrikanten van deuren,
metaalbedrijven, technische industrie
en aannemingsbedrijven blijven wij ons
assortiment namelijk voortdurend aanpassen.
Door onze ruime ervaring, in combinatie met
voortdurende kennis-updates, zijn wij in staat
om mee te denken en samen met u af te
stemmen welke producten het meest geschikt
zijn voor uw klus.

HET BREEDSTE ASSORTIMENT,
SPECIAAL VOOR U!
Wij beschikken over een zeer uitgebreid
assortiment kramerijen, schoonmaakmiddelen,
schuur- en slijpmiddelen, diverse boren,
bevestigingsmiddelen en keet-artikelen. Ons
aanbod is uitgegroeid tot een pakket ijzerwaren
in de breedste zin van het woord. Hierin staat
kwaliteit voorop, vandaar ons grote aanbod in
A-merken. Om ons te onderscheiden bieden
wij, binnen ons assortiment, ook onder privatelabel concurrerende en kwalitatieve producten
aan. En daar plukt u de vruchten van! Neem
bijvoorbeeld de VosTech spaanplaatschroeven,
een kwaliteitsproduct van eigen makelij,
waarmee ú goedkoper uit bent dan met een
gelijksoortig A-merk!

LEVERTIJD ALTIJD BINNEN
24 UUR
U wilt niet lang hoeven wachten, maar
zo snel mogelijk aan de slag. Dat komt
dan goed uit: wij beschikken over eigen
transport, waardoor al onze leveringen
binnen 24 uur zijn gegarandeerd. Wij
werken met vaste chauffeurs, die de weg
weten in uw regio. In combinatie met ons
uitgebreide assortiment, zijn wij in staat
snel te leveren, waardoor u zo snel mogelijk
verder kunt. Dat scheelt u veel tijd, geld en
ergernis!
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GEREEDSCHAP
Voor ieder denkbaar bouwproject leveren
wij het gereedschap: groot of klein, voor
de bouwplaats, industrie, grond-, weg-, en
waterbouw, civiele techniek en interieurbouw.
Onze specialisten weten wat vakmensen nodig
hebben en welk stuk gereedschap geschikt is
voor welke klus.

ONLINE BESTELLEN
Het kan snel gaan: inmiddels is het gebruik van
een tablet niet meer weg te denken uit onze
samenleving en misschien ook wel niet op uw
bouwplaats. Het is dus wel zo praktisch als u
online uw bestellingen kunt plaatsen. In onze
vernieuwde webshop is dit 24 uur per dag
mogelijk. Snel, gemakkelijk en veilig. Op alle
producten zijn uiteraard uw eigen prijsafspraken
van toepassing en uw bestelling wordt binnen
24 uur op de bouwplaats afgeleverd. Zoals u
van ons gewend bent.

HET KEURMERK
ARTIKELBESTAND VAN S@LES
IN DE BOUW
Ons assortiment voldoet aan het keurmerk
artikelbestand van s@les in de bouw en is
getest op:
• de door s@les in de bouw vastgestelde
XML-standaard
• de volledigheid en consistentie van alle
artikelgegevens.
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MACHINES
Onze ervaren en getrainde medewerkers
kennen de branche goed en zijn steeds bekend
met de huidige eisen op het gebied van
(industriële) gereedschappen en machines. De
Voskamp Groep biedt (stationair) elektrische
gereedschappen en machines aan van de
gerenommeerde merken als Festool, Creusen,
Bosch, Makita, Fein, Hitachi en SpitPaslode.
Uiteraard behoren bandzaagmachines,
slijpmachines, kolomboormachines en
tapmachines tot ons assortiment.

SNELLE SERVICE:
EFFICIËNT EN VEILIG
Alle uit ons assoritment geleverde
machines voldoen aan de Europese
eisen en keurmerken. Alle elektrische
gereedschappen kunnen, indien gewenst,
voor levering worden gekeurd volgens NEN
3140, voorzien van een keuringssticker
en bijbehorend certificaat. Bovendien
opereert onze technische dienst landelijk
en is zij in staat snel reparaties uit te voeren
of, wanneer een machine niet meteen
gerepareerd kan worden, voor vervangend
materiaal te zorgen.
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Kies voor
.
Kies voor

.
36 maanden GRATIS verzekerd tegen:
ALLE reparatiekosten
inclusief accu’s, lagers & koolborstels
Diefstal van uw machine

“Ik kies voor zekerheid, ik kies voor Festool”
“Festool heeft niet alleen machines van de beste kwaliteit, maar zij
kunnen mij als enige fabrikant garanderen dat ik 36 maanden lang door
kan werken. Zonder extra kosten. Daarnaast werkt het gereedschap
zeer prettig. Altijd nauwkeurig. Altijd schoon. Met extreem veel kracht.
Daarom kies ik voor Festool.”
Duncan Abrahams

Gereedschap voor het beste resultaat

www.festool.nl

Standbouw & Timmerwerken, Bekend van tv-programma’s ‘Uitstel van Executie‘ en
‘In Holland staat een huis‘
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LANDELIJKE SERVICE
VASTE AANSPREEKPUNTEN
Niemand is gebaat bij onnodige vertraging.
U heeft geen behoefte aan poespas. U moet
simpelweg zo snel mogelijk hebben wat u
besteld heeft. Daarom bieden wij u de snelste
service en onafhankelijk advies op maat. Dit
doen wij door met regionale account-teams,
met vaste contactpersonen, te werken.
Deze worden gesteund door in- en externe
specialisten en technici. Zo kunnen we snel
schakelen. Voor u als klant betekent dat naast
snelle service ook duidelijkheid over met welke
medewerkers er zaken worden gedaan. En dat
is wel zo prettig voor u.

WONINGBOUWVERENIGINGEN
Voor de levering van materialen aan de
onderhoudsdiensten van woningbouw
verenigingen hebben wij specifieke
oplossingen om de servicegraad in
reparatie- en onderhoudsverzoeken van
huurders te verhogen. Wij bieden maatwerk
om snel en eenvoudig de juiste producten
te kunnen leveren. Hierbij kunt u denken
aan materieelmanagement en outsourcing.
Uitgangspunt hierin is ‘één leveranciers voor
alles’. Dat betekent naast een administratieve
verlichting binnen uw organisatie een hoge
leverbetrouwbaarheid. Wilt u ook optimaliseren
en uw servicegraad verhogen? Vraag uw
contactpersoon naar onze aanpak.

EFFICIËNTE
BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN
Als het op vervoer aankomt, is ons motto:
hoe praktischer, hoe beter. Daarom leveren
wij bedrijfswagen-inrichtingen van het
merk Sortimo, de bekende marktleider
in de branche op het gebied van veilige,
efficiënte laadruimte-indelingen. Door
onze gezamenlijke ervaringen, zijn deze
bedrijfswagen-inrichtingen van topkwaliteit,
efficiënt en van duurzame kwaliteit.
Indien u diverse materialen, zoals
gereedschappen, ijzerwaren, sanitair
en elektra moet vervoeren, biedt een
bedrijfswagen-inrichting van de Voskamp
Groep u een ruim assortiment aan artikelen,
waarmee u alles op een veilige manier vast
kunt zetten.
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VOORRAADCONTAINER
MET EEN VOSKAMP
VOORRAADCONTAINER ALTIJD
HET JUISTE MATERIAAL BINNEN
HANDBEREIK
Zoals gezegd, wordt het succes van uw project
in belangrijke mate bepaald door een efficiënte
werkwijze: daarom moet u snel en overzichtelijk
over uw materiaal kunnen beschikken. Het
juiste materiaal en de juiste aantallen, op het
juiste moment, op de juiste plek. In de hectiek
van een groot project is dit misschien niet
altijd even makkelijk. Vertrouw daarom op de
Voskamp voorraadcontainer: daarmee heeft u
altijd de juiste artikelen, per bouwfase, op uw
bouwlocatie beschikbaar. Onderbreking van het
werk vanwege wachten op een levering is niet
meer nodig, want met onze voorraadcontainer
heeft u steeds beschikking over het juiste
materiaal, altijd met recht van retour! (mits
het materiaal onbeschadigd is). En voor u niet
onbelangrijk: het gebruik van onze container
scheelt u aanzienlijk in administratiekosten...

BARCODE HANDSCANNER
Natuurlijk kunt u telefonisch of per fax de
aanvullingen bestellen. Gebruik maken
van de optionele handscanner is echter
nóg gemakkelijker. Elk schap is voorzien
van een label met daarop de inhoud en
een barcode. Door deze in te scannen
en het gewenste aantal in te geven kunt
u deze eenvoudig bestellen. U plaatst de
handscanner in de houder en automatisch
wordt een proces gestart om de order via
een computer met internettoegang, waarop
de houder is aangesloten, naar de e-Shop
van Voskamp te sturen.
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GEZE DE OPLOSSING VOOR
IEDER GEBOUW
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1 - DEURTECHNOLOGIE
DEURDRANGERS, VLOERVEREN & SCHUIFDEURSYSTEMEN

4 - VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE
VEILIGHEIDS- EN TOEGANGSTECHNIEK & IQ LOCKS

2 - AUTOMATISCHE DEURSYSTEMEN
AUTOMATISCHE DRAAI-, SCHUIF- EN CAROUSSELDEUREN

5 - GLASSYSTEMEN
DRAAI- EN SCHUIFDEUREN & SCHUIFWANDEN

3 - ROOK EN WARMTE AFVOER & VENTILATIE
BOVENRAAMSLUITSYSTEMEN, KETTING-, SPINDEL,
SCHAAR & ELECTRISCHE AANDRIJVINGEN

Innovatieve systeem oplossingen dankzij intelligente technologie
GEZE is de meest toonaangevende en innovatieve ontwikkelaar en fabrikant van deur-, raam- en
veiligheidstechniek ter wereld. GEZE biedt een compleet assortiment aan producten inclusief automatische deursystemen, glassystemen, rook- en warmteafvoersystemen, veiligheidstechnologie
evenals raam- en ventilatietechniek.

GEZE BENELUX B.V. | Steenoven 36 | 5626 DK Eindhoven | www.geze.nl

ANZ_Image_186x275_NL.indd 1
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HANG- EN SLUITWERK
Het juiste hang- en sluitwerk is de finishing
touch van uw gebouw: u maakt het er zowel
fraaier als veiliger mee. Wij bieden u een
passende oplossing op het gebied van
begeleiding, planning en begroting van al uw
hang- en sluitwerk. We maken een sluitplan
voor u, waarin wordt uitgewerkt welke sloten
en welk beslag het meest geschikt zijn voor
uw specifieke situatie. Ook een complete
STABU bestekomschrijving voor het hang- en
sluitwerk behoort tot de mogelijkheden. Daarbij
kunnen wij u helpen bij de vaak zeer complexe
regelgeving op het gebied van brand- en
vluchtwegen. Al onze adviseurs zijn uiteraard op
de hoogte van de laatste regels wat betreft het
Politie Keurmerk Veilig Wonen.
In onze vestigingen in Almelo en Amsterdam
hebben wij uitgebreide toonzalen ingericht,
waar u in alle rust alle soorten hang- en
sluitwerk alsmede sluitsystemen werkend
kunt bekijken. Hier vindt u ook ons eigen
kwaliteitslabel Voslux.

MAATWERK IN DE BREEDTE
Hoe divers onze klantenkring is, blijkt wel
uit de uiteenlopende branches waarin wij

blueSmart
Elektronisch toegangsbeheersysteem.
Intelligentie ten dienste van uw bedrijf.

ondersteunend actief zijn: van wegen-,
woning-, en utiliteitsbouw, tot aan de
(timmer)industrie en civiele techniek.
Daarnaast zijn wij ook betrokken bij
renovatieprojecten, voor bijvoorbeeld
woningbouwverenigingen. Ook voor diverse

www.winkhaus.nl

technische en facilitaire diensten bent u bij
ons aan het juiste adres.

WIN_Anz_blueSmart_NL_90x135_131106.indd 1

Fu

Service.

06.11.13 16:49

www.siegenia-aubi.nl
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HANG- EN SLUITWERK

DIVISIES
Naast ons brede assortiment hebben wij
divisies die gespecialiseerd zijn in:
• Deurtechniek
• Aluminium
• Beveiliging
• Zonnepanelen

www.karcher-design.nl
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Een open
Eenisopen
deur
geen
deur
geen
o enisdeur.
o en deur.
In onze branche zijn we allemaal bezig met het veilig
sluiten van deuren. Wij natuurlijk ook. Met één belangrijk verschil.

Graag denken wij met u mee. Wij zijn immers non-stop
bezig met het ontwikkelen van nieuwe en simpelere
manieren om deuren te openen voor onze klanten.

Wij vinden deuren pas interessant als ze opengaan
op de manier zoals u dat wilt. Met of zonder sleutel.
Elektronisch
of mechanisch.
Heeftbezig
u zelfmet
ideeën?
Laat
In
onze branche
zijn we allemaal
het veilig
het onsvan
weten.
sluiten
deuren. Wij natuurlijk ook. Met één belangrijk verschil.

Bent u van plan om een nieuw toegangscontrolesysteem te installeren? Laat u verrassen door onze
producten,
ideeën.
Datimmers
is zeker
geen
Graag
denkenkennis
wij meten
u mee.
Wij zijn
non-stop
open met
deur.het ontwikkelen van nieuwe en simpelere
bezig
manieren om deuren te openen voor onze klanten.

Wij vinden deuren pas interessant als ze opengaan
op de manier zoals u dat wilt. Met of zonder sleutel.
Elektronisch of mechanisch. Heeft u zelf ideeën? Laat
het ons weten.

Bent u van plan om een nieuw toegangscontrolesysteem te installeren? Laat u verrassen door onze
producten, kennis en ideeën. Dat is zeker geen
open deur.

0pent deuren
Ankerslot B.V. - Enschede - T +31 (0)53 428 4949 - E sales@ankerslot.nl - www.ankerslot.nl

0013_Advertentie Profiel.indd 1
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Een open
deur is geen
o en deur.

Elton is de partner voor de toeleveranciers van de

Ons assortiment bestaat uit

bouw in Europa. Wij leveren een breed assortiment

• Tochtprofielen

Ellen profielen voor deuren en ramen. Ook voor

• Valdorpels

maatwerk kunt u bij ons terecht.

• Aanslag- en beglazingsprofielen
• Vingerbeschermingsprofielen
• Kaderprofielen

www.elton.nl | ellen@elton.nl
122301229_Elton_Adv_MultimediaBro_186x55.indd 1

20-09-13 13:12
In onze branche zijn we allemaal bezig met het veilig
sluiten van deuren. Wij natuurlijk ook. Met één be-

Graag denken wij met u mee. Wij zijn immers non-stop
bezig met het ontwikkelen van nieuwe en simpelere
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BEVESTIGINGSMATERIALEN

Simson is veranderd. Natuurlijk niet in kracht, want die is en blijft
vanzelfsprekend. Maar wel in uiterlijk en aanbod.
Simson staat eens te meer voor kracht, expertise, innovatie en
professionele topkwaliteit van zijn lijmen en kitten

Simson_Advertentie_Voskamp_186x55.indd 1

31-10-2013 13:01:56

Gebr. Bodegraven B.V.
Atoomweg 2
2421 LZ Nieuwkoop
Postbus 1
2420 AA Nieuwkoop
T +31(0)172 520110
I www.gb.nl

verbonden met vakwerk

De enige die écht alles kan bevestigen!

www.spitpaslode.nl
Adv_ Voskamp_2013.indd 1
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Daag ons uit en probeer iets te bedenken
wat we niet voor u zouden kunnen
bevestigen (uiteraard alleen in letterlijke
zin!). Dat wordt lastig, want ons assortiment
bevestigingsmiddelen bevat al het mogelijke
materiaal op dit gebied: niet alleen een ruim
aanbod van alle denkbare bouten, moeren,
schroeven en ringen, maar ook een breed scala
aan hoogwaardige kitten en lijmen.

ANKERPLAN
Bij nieuwbouw of renovatie heeft u vaak te
maken met een bevestigingsadvies van uw
constructeur voor metalen of chemische
verankering. Wij verzorgen voor u een ankerplan
zodat u altijd de juiste verankering heeft. Dat
bespaart u veel tijd, verkleint de risico’s en
voorkomt stagnatie.

TOOLBOXMEETING
Wij kunnen uw personeel middels een
toolboxmeeting instrueren over de aspecten
van hun werk die te maken hebben met
veiligheid, gezondheid en milieu.
U kunt hierbij denken aan instructie over:
• Stofvrij werken
• Luchtdicht bouwen
• Politie Keurmerk Veilig Wonen
• Valbeveiliging
• Constructieve bevestiging
Wij helpen u graag verder.
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PMB EN KLEDING
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Veiligheid op de werkvloer begint bij de
juiste kleding, aangevuld met degelijke
bescherming voor alle ledematen.
Want werken op de bouwplaats
brengt nu eenmaal risico’s met zich
mee. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen,
lawaaiige machines, weersomstandigheden
en andere risicovolle situaties, vragen
om specifieke beschermingsmiddelen.
Zoals is vastgelegd in de Arbo-wetgeving,
dient u uw medewerkers te voorzien
van persoonlijke beschermingsmiddelen
(PBM’s). Denk hierbij aan veiligheidshelmen,
schoenen, gehoorbeschermers,
gelaatsschermen, handschoenen en regen- en
doorwerkkleding. PBM’s zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van werkgever
en werknemer: de werkgever stelt de
beschermende middelen ter beschikking en
medewerkers zijn verplicht deze te gebruiken.
Uiteraard zijn onze kleding en PBM’s voorzien
van CE-markering en gebruiksaanwijzing.

PERSOONSGEBONDEN
BESTELPROCES
Ons online bestelsysteem beheerst alle
aspecten van het proces rond de uitgifte
van persoonsgebonden bedrijfskleding en
PBM’s. Het past binnen elk ERP-systeem
en werkt snel (drager kan eventueel ook zelf
bestellen) en kostenbesparend. Vraag uw
PBM specialist naar onze service op maat.

The Comfort of Safety
O X X A® h i g h q u a l i t y s a f e t y g l o v e s

GENERAL PURPOSE

•

WINTER

•

MECHANICS

•

C U T R E S I S TA N C E

w w w. o x x a - s a f e t y. c o m
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MVO
STICHTING TRUE BLUE
De Voskamp Groep is zeer betrokken bij
de Stichting True Blue. Deze stichting
steunt projecten die zich richten op
hulpbehoevende of kansarme kinderen in
Nederland en in het buitenland. Het doel
is een wezenlijk verschil maken in het leven
van kinderen die ernstig ziek zijn of geen
stabiele thuissituatie hebben.

De Voskamp Groep scoort 4 sterren op de CO2 prestatieladder
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DE VOSKAMP GROEP STAAT VOOR
MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN (MVO)

ALGA

Wij hechten veel waarde aan maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap, want wij
zijn ons bewust van de gevolgen van ons
handelen voor het milieu. We hebben op
een succesvolle manier een aantal concrete
maatregelen genomen om onze milieuprestaties
te verbeteren. Zo dringen wij het gebruik van
verbruiksmaterialen als karton en plastic terug
en zijn zeer actief met het recycle-systeem van
pur-flessen. Het op een milieuverantwoorde
manier afvoeren en verwerken van afvalstoffen,
is verankerd in ons bedrijfsproces. Maar ons
milieubewustzijn uit zich ook in de manier
waarop wij met transport omgaan: wij zijn zo
efficiënt mogelijk in het af- en aanrijden naar
onze klanten en geven veel prioriteit aan de
inzet en aanschaf van bedrijfsvoertuigen met de
laagste emissieuitstoot (CO2).
Deze manier van ondernemen kan op een groot
draagvlak binnen onze organisatie rekenen.
Succesvol MVO gaat namelijk verder dan alleen
voldoen aan wettelijke verplichtingen.

LUCHTDICHT BOUWEN: GOED
VOOR MENS EN MILIEU
‘Luchtdicht bouwen’ klinkt misschien wat
benauwend maar dat is het allerminst! Bij
luchtdicht bouwen richten we ons vooral
op de gaten en kieren die niet te zien
zijn. Deze dienen op verantwoorde wijze,
tijdens de bouw, te worden afgedicht.
Tijdens bouwprojecten voor enkele grote
woningbouwverenigingen, heeft de
Voskamp Groep hierbij een cruciale rol
gespeeld.
Luchtdicht bouwen is één van de pijlers
van energiezuinig bouwen. En dit heeft de

ALGA
ALGA

toekomst, zeker nu de overheid de EPCnorm fors heeft aangescherpt. Luchtdichting
is hierbij essentieel: het energieverlies
door luchtlekken kan namelijk oplopen
tot wel 30 procent. Luchtdicht bouwen is
dus milieuvriendelijk: de ruimtes in een
gebouw bereiken sneller een behaaglijke
temperatuur en behouden die makkelijker.
Dit leidt weer tot een lager energieverbruik
en dus minder uitstoot van CO2.

ALGA B.V.

Hoofdvestiging Wissenkerke
Cruijckelcreke
Hoofdvestiging37Wissenkerke
4491
PS Wissenkerke
Cruijckelcreke
37
4491 PS Wissenkerke
Nevenvestiging Rotterdam
Hekendorpstraat
37
Nevenvestiging Rotterdam
ING Bank 68.04.11.461| BIC INGBNL2A | IBAN NL65INGB0680411461 |
3079
DX Rotterdam
Hekendorpstraat
37
Op al
onze offertes,
op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomst
3079
DX Rotterdam
Deze worden u op verzoek toegezonden en zijn te downloaden op www.alga.nl.
T 0113 376 444
FT 0842
0113 251
376 925
444
000000 Briefpapier.indd 1
EF info@alga.nl
0842 251 925
IE www.alga.nl
info@alga.nl
I www.alga.nl
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KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN VESTIGINGEN OP WWW.VOSKAMPGROEP.NL
KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN VESTIGINGEN OP WWW.VOSKAMPGROEP.NL

Regio Noord
0592 - 245970
Concept: JS Media Tools A/S • 61618 • www.jsnederland.nl

Assen
Regio Oost
Almelo

0546 - 838485

Apeldoorn

055 - 5395490

Enschede

053 - 4325000

Hengelo

074 - 2500000

Rijssen

0548 - 542254

Regio West
Amsterdam

020 - 6944888

Rotterdam

010 - 2088650

Utrecht

030 - 2806010

Regio Zuid
Eindhoven

040 - 2909600

Roosendaal

0165 - 349888

BESTEL IN ONZE WEBSHOP
Ons assortiment is ook online te bestellen.
Ga naar www.voskampgroep.nl en vraag
een login aan zodat u eenvoudig en snel
online kan bestellen.
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