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Bedrijfsnaam: AB-BC BV 

Website: www.ab-bc.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Busdealer 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

AB-BC BV is actief in de bus- & coachsector. AB-BC BV is dealer en importeur van een scala 

bekende busmerken als OPTARE, CARBUS, BEULAS, KAPENA en ROSERO. Internationaal 

levert AB-BC.nl nieuwe bussen in alle groottes van midibus tot dubbeldekker. Ook heeft het bedrijf 

een grote keuze aan gebruikte bussen op voorraad.  

AB-BC.nl richt zich niet alleen op de verkoop, maar richt zich ook voor bussen op onderhoud en 

schadeherstel. 

Hiertoe beschikt het bedrijf over een ruime en goed geoutilleerde werkplaats. In geval van schade 

kan AB-BC.nl er voor zorgen, dat de bus weer snel inzetbaar wordt door reparatie in de eigen 

schadeherstelafdeling. Voor vragen en informatie komt AB-BC.nl graag in contact met u. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: ABN AMRO Bank NV 

Vestigingsplaats:  

Website: www.abnamro.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Financiële instelling 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

 

 

 

Bedrijfsnaam: AutoService Ossendrecht / Brabant Lease BV /  

INQAR Ossendrecht 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.autoservice-ossendrecht.nl / www.brabant-lease.nl / 

www.inqar-ossendrecht.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Autoverkoop – inkoop, Autoverhuur, AutoLease, 

Onderhoud, APK en reparatie 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

- Onderhoud, reparatie, APK en banden van voertuigen tot 3500 kg  

- Verhuur en (short-)lease van personenauto's, personenbussen en bestelbussen voor 1 dag tot en 

met enkele jaren  

- In- en verkoop van personenauto's en bestelbussen tot 3500 kg  

 

 

 

 

http://www.optare.com/
http://www.car-bus.net/
http://www.beulas.net/eng/
http://www.kapena.com.pl/
http://www.rosero.sk/
http://www.ab-bc.nl/werkplaats.html
http://www.ab-bc.nl/schadeherstel.html
http://www.ab-bc.nl/contact.html
http://www.abnamro.nl/
http://www.autoservice-ossendrecht.nl/
http://www.brabant-lease.nl/
http://www.inqar-ossendrecht.nl/


Bedrijfsnaam: BDP Account 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.bdp-account.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Accountants en Belastingadviseurs 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

BDP Account is een accountantskantoor gevestigd in de Raadhuisstraat in Hoogerheide.  

 

Bij ons kun je terecht voor het laten maken van jaarrekeningen, het voeren en verwerken van 

administraties, het maken van de aangiften omzetbelasting en alle andere vragen inzake de 

administratieve kant van uw ondernemingen.  

Verder verzorgen wij aangiften inkomstenbelasting zowel voor particulieren als voor de DGA’s of 

de zelfstandigen.  

Ook verzorgen wij de aangiften vennootschapsbelasting voor de besloten vennootschappen.  

Daarnaast kunnen wij voor u de complete loonadministratie verzorgen. 

Tevens zijn wij als een van de weinige kantoren in het zuiden des lands gespecialiseerd in de 

Grensarbeiders problematiek, dat wil zeggen alles op het gebied van het invullen van de aangiften 

inkomstenbelasting bij mensen welke wonen in Nederland en werken in België of omgekeerd. 

Schroom niet voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Bogers Transport BV  

Vestigingsplaats: Putte 

Website: www.bogerstransport.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Transport, op- en overslag 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

De grondlegger van Bogers Transport is in 1926 in Putte als molenaar begonnen. Het familiebedrijf 

is uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener waarbij kwaliteit in dienstverlening, snelheid en 

optimale service voorop staan. 

Bogers Transport verzorgt kort internationaal transport binnen een groot gedeelte van de Benelux 

en Noord Frankrijk(geen groupage/stukgoed) met trekker-opleggercombinaties voorzien van track en trace 

faciliteiten. 

Deze onderneming beschikt tevens over zo'n 12.500 m² geïsoleerde opslagruimte voor op- en 

overslag van goederen met bijbehorende logistieke handling. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Buijs Project BV  

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.buijsproject.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Gevelrenovatie- en vochtspecialisten; oppervlakte- en 

straaltechniek 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

 

  

http://www.bdp-account.nl/
http://www.bogerstransport.nl/
http://www.buijsproject.nl/


 

Bedrijfsnaam: C-Tech Robotics  

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.c-techrobotics.com 

Dienstverlening / Activiteit: Robotica, machines en automation 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Consultheek (Brabantse Wal) 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.consultheek.com 

Dienstverlening / Activiteit: Bedrijvenbegeleiding  

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

 Begeleiden van bedrijven t.a.v. bedrijfsactiviteiten, overheidsregels, omgang met overheden. 

 Begeleiden van bedrijvenverenigingen t.a.v. samenwerking, opbouw parkmanagement met 

aandacht voor Ledencontacten, “collegiale “regio-markt. 

 Opzet Veilige Bedrijfsomgeving (Verkeersveiligheid-Bedrijfsveiligheid (RIE/ BHV/AED) 

 Beveiliging (bedrijfsscan-toezicht buiten werktijd-evt. camerabewaking). 

 Kwaliteit en uitstraling van het terrein (zowel openbare als eigen bedrijfsomgeving),  

 Uitbouw van in- en externe marketing.  

Van belang daarbij: snel en direct contact en vooral pragmatische aanpak, gebaseerd op ervaring. 

Ondersteuning bij juridische kwesties, automatisering, opzet website, innovatie, communicatie of 

gewoon praktische en secretariële en financiële ondersteuning. 
 

 

 

Bedrijfsnaam: Elzakkers & Partners Accountants en Belastingadviseurs 

Vestigingsplaats: Roosendaal 

Website: www.elzakkers-partners.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Financiële dienstverlening 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Het verrichten van accountancy-diensten en fiscale advisering aan MKB-bedrijven, DGA's en 

vermogende particulieren. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Familyland BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.familyland.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Recreatie en horeca 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Horecacomplex o.a. met zalen, vergadermogelijkheden, bowlingcentrum. Verhuur van huizen voor 

zowel toeristische- en zakelijke markt. 

 

 

 

http://www.c-techrobotics.com/
http://www.familyland.nl/


Bedrijfsnaam: Fokker Services BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.fokkerservices.com 

Dienstverlening / Activiteit: vliegtuigonderhoud 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

Fokker Services, onderdeel van Fokker Technologies, is een internationaal opererende onderneming 

met vestigingen in binnen- en buitenland (USA, Azië). Fokker Services is gespecialiseerd in 

geïntegreerde logistieke en technische dienstverlening voor gebruikers, eigenaren en fabrikanten 

van vliegtuigen. Dit houdt onder meer in aerospace engineering, logistieke concepten en repair van 

vliegtuigcomponenten en spares. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Van Gastel BV 

Vestigingsplaats: Huijbergen 

Website: www.van-gastel.com 

Dienstverlening / Activiteit: Transport- en grondverzetbedrijf 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Gerhard Horstink Wijn & Wetenschap 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.horstinkwijn.nl 

Dienstverlening / Activiteit: wijnhandel met proeflokaal, webwinkel, wijnopleidingen 

voor de vakvrouw/-man en een B&B voor maximaal 10 

personen 

 

 

Bedrijfsnaam: Goburg Metaalbewerking 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.goburg.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Metaalbewerking 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Graphic Packaging International 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.graphicpkg.com  

Dienstverlening / Activiteit: Producent bedrukte kartonnen vouwdozen 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Wij leveren een grote diversiteit aan kartonnen vouwdozen aan uiteenlopende sectoren, inclusief 

diepvries- en koelversproducten, drank, graan-, brood- en banketproducten, food-to-go, zoetwaren, 

petfood en huishoudproducten.  

 

 

http://www.van-gastel.com/
http://www.horstinkwijn.nl/


 

Bedrijfsnaam: Van Heijst Interieur 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.vanheijstinterieur.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Meubelmakerij 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Hendrickx Grondverzet BV 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.hendrickxgrondverzet.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Grondverzetbedrijf 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

 

 

Bedrijfsnaam: P.A. de Kok BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.padekokbv.nl  

Dienstverlening / Activiteit: Technisch Installatie Bedrijf 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis 

Woensdrecht 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: geen 

Dienstverlening / Activiteit: Opleidingen – cursussen voor militairen van CLSK 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Koninklijke Militaire School Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht (KMSL Vlb Wdt) staat garant 

voor het verzorgen van alle benodigde opleidingen en cursussen voor de militairen van het 

Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Door de zorg van de KMSL Vlb Wdt beschikt het 

personeel van het CLSK tijdig over de juiste competenties die benodigd zijn voor de specifieke 

functie-uitoefening. 

Maar de KMSL Vlb Wdt is als het leidende onderdeel op vliegbasis Woensdrecht ook 

verantwoordelijk voor het ondersteunen van de andere agglomeraatgebruikers en voor het 

gereedstellen van het platform. KMSL Vlb Wdt levert servicegericht haar diensten aan alle 

(mede)gebruikers op het agglomeraat Woensdrecht. 

KMSL Vlb Wdt staat voor een tijdige, kwalitatieve en relevante vorm van opleiden, trainen, 

ondersteunen en gereedstellen. Deze taak vult de KMSL Vlb Wdt met gedrevenheid en overtuiging 

in, waarbij ze ook het belang van haar werk voor de organisatie ziet. 

  

 

  

http://www.vanheijstinterieur.nl/
http://www.hendrickxgrondverzet.nl/
http://www.padekokbv.nl/


 

Bedrijfsnaam: Landa Conserven BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.landaconserven.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Handel en verwerking van schelpdieren 

 

 

Bedrijfsnaam: Matthijs BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.matthijs.nl  

Dienstverlening / Activiteit: Producent voor zoetwaren 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Matthijs is van oudsher een familiebedrijf in het produceren van zoetwaren. Door de groeiende 

productie zijn wij in 1993 verhuist naar het industrieterrein De Kooi in Hoogerheide. Daar 

produceren wij duizenden snoepjes per jaar. Een groot deel van onze productie wordt verkocht 

onder private- en fancy labels, hierdoor eet u wellicht vaker snoep van Matthijs dan u denkt.  

Onze mogelijkheden zijn eindeloos: van logosnoep tot klantspecifieke nieuwe smaken, we kunnen 

het allemaal. Omdat Matthijs nog steeds veel kansen en mogelijkheden ziet op de zoetwarenmarkt, 

is de productie zo ingericht dat uitbreiding mogelijk is binnen de huidige vestiging. 

  

Mocht u interesse hebben in onze diensten en producten, dan zijn wij te bereiken op bovenstaand 

telefoonnummer of via: sales@matthijs.nl.  

 

 

Bedrijfsnaam: Meijlemans Holding BV 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website:  

Dienstverlening / Activiteit:  

 

 

 

Bedrijfsnaam: Transportonderneming P. Moerbeek 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: geen 

Dienstverlening / Activiteit: Transport 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

Het transport van bouwmaterialen met auto's voorzien van autolaadkranen, 

alsmede het transport van containers. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Mouws Veiligheid en Advies 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.arbostore.eu 

Dienstverlening / Activiteit: Brandbeveiliging en veiligheidsadvies 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

http://www.landaconserven.nl/
http://www.matthijs.nl/
http://www.arbostore.eu/


 

Bedrijfsnaam: Ossendrechtse Beton Industrie B.V. 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.obibeton.nl  

Dienstverlening / Activiteit: vervaardiging betonproducten 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

OBI is specialist in prefab beton, door snelheid en flexibiliteit. 

Door de platte en verticale organisatie, slaagt zij er reeds 40 jaar in klanten op een adequate manier 

van dienst te zijn. Complexere producten in vorm en kleur, kunnen snel en flexibel bij klanten 

geleverd worden. Dankzij de deelneming in Eurobeton in Zandhoven (BE), levert OBI in binnen- en 

buitenland en kan daardoor gerekend worden bij de grote spelers van de Benelux. 

 

 

Bedrijfsnaam: Overveld Techniek BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.overveldtechniek.com  

Dienstverlening / Activiteit: Technische groothandel in aandrijftechniek 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Overveld Techniek is een technische groothandel op het gebied van aandrijftechniek met een 

landelijke afzetmarkt. 

Wij beschikken over een eigen assemblageafdeling voor onze Varvel motorreductoren en 

electromotoren. Vanuit ons centrale magazijn distribueren wij door heel Nederland ons lagerpakket 

van Askubal en open aandrijvingen van Challenge. Voor onze eigen regio assembleren wij ook 

pneumatische cilinders incl. alle toebehoren van het merk Pneumax.  

 

Tijdens alle bijeenkomsten vertegenwoordt Overveld Techniek ik ook de zusterbedrijven 

Overveld Machines (machinebouw) en Overveld Coating (poedercoaten en natlakken). 

 

 

 

Bedrijfsnaam: The People Company Woensdrecht 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.josvancalsteren.nl  

Dienstverlening / Activiteit: Organisatie-adviesbureau en Arbeidsbemiddeling 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

Gericht op het helpen van technische bedrijven van circa 10 tot 50 medewerkers bij het in balans 

brengen van hun personeelskosten met de prestaties van het personeel. 

  

 

  

http://www.obibeton.nl/
http://www.overveldtechniek.com/


Bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Marijn Pijnen 

E-mail: info@bouwbedrijfmarijnpijnen.nl 

Website: www.bouwbedrijfmarijnpijnen.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Bouwbedrijf 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

Een allround bouwbedrijf. Voor de meest uiteenlopende bouwplannen zetten wij graag al onze 

vakmanschap en betrokkenheid in om de wensen te realiseren. 

We zijn geboren en groot geworden in Ossendrecht. Waardoor we ook vooral werkzaam zijn in de regio 

Ossendrecht, Hoogerheide, Putte, Huijbergen, Bergen op Zoom en omstreken.Heden zijn we uitgegroeid 

tot een veelzijdige bouwonderneming van formaat. Gespecialiseerd in renovatie, onderhoud en 

nieuwbouw. 

 

 

Bedrijfsnaam: POLYTEC PLASTICS NL BV 

Vestigingsplaats: Putte 

E-mail:  www.voestalpine.com/polynorm 

Dienstverlening / Activiteit: productie van kunststof onderdelen 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

POLYTEC PLASTICS NL BV maakt deel uit van het Oostenrijkse voestalpine staal concern. 

POLYTEC ontwerpt , produceert en assembleert kunststof spuitgietproducten in haar vestiging te 

Putte. Hiertoe staan een uitgebreide Engineering afdeling, een kleine 50 spuitgietmachines en vele 

assemblagecellen ter beschikking. De belangrijkste markt die POLYTEC bedient is de Automotive 

markt. Zij levert aan OEM’s direct, maar ook aan zogenaamde first-Tier systeem leveranciers van 

deze markt. De leveringen geschieden in hoofdzaak aan buitenlandse afnemers. Toelevering gebeurt 

door een groot aantal leveranciers, bijvoorbeeld chemie bedrijven (multinationals), toeleveranciers 

van componenten ,verpakkingen en diensten. Een deel van de leveranciers komt uit de regio. In het 

bedrijf zijn ca 300 FTE werkzaam. 

 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Vof A. Prop Beplantingswerken 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.propbeplantingswerken.nl  

Dienstverlening / Activiteit: Groenvoorziening en cultuurtechniek 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

  

http://www.voestalpine.com/polynorm
http://www.propbeplantingswerken.nl/


 

Bedrijfsnaam: Rabobank Zuidwest-Brabant 

Vestigingsplaats: Roosendaal 

Website: www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/ 

Dienstverlening / Activiteit: Financiële dienstverlening 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Rabobank Zuidwest-Brabant is een Allfinanz-dienstverlener op coöperatieve grondslag voor de 

zakelijke en particuliere klant.  

We bieden een breed pakket aan producten en diensten (financieringen, betalingsverkeer, 

verzekeringen, leasing, pensioenen, bedrijfsoverdracht en –opvolging, fusie en overname, financiële 

planning en (inter)nationale expansie), voor onderneming en ondernemer. Onze medewerkers 

hebben kennis van de markt en branches, hebben een grootschalig kennisnetwerk en onze bank is 

sterk lokaal én regionaal aanwezig. Met onze Ondernemersdesk kunnen wij de klant snel en 

efficiënt helpen. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Remmerswaal Accountants & Adviseurs 

Vestigingsplaats: Roosendaal 

Website: www.remmerswaal.nl  

Dienstverlening / Activiteit: Financiële dienstverlening 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Remmerswaal Accountants & Adviseurs, kortweg Remmerswaal, biedt haar relaties een breed en 

geïntegreerd dienstenpakket aan op onder andere het gebied van accountancy, belastingen, 

bedrijfsadvies, loonadvies, administratieve dienstverlening, financieel interim management en 

personeelsmanagement.  

 

 

 

Bedrijfsnaam: Autobedrijf Roomer BV 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

E-mail: hroomer@versatel.nl  

Website: www.roomerauto.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Garagebedrijf 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

  

http://www.remmerswaal.nl/
mailto:hroomer@versatel.nl
http://www.roomerauto.nl/


 

Bedrijfsnaam: Ruissen Installatie- en Koeltechniek BV 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.ruissen.info  

Dienstverlening / Activiteit: Koeltechniek, Verwarming en Installatie Techniek 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

 Koeltechniek, airconditioning, luchtbehandeling, ontvochtiging en bevochtiging en afzuig- 

 ventilatiesysteem. 

 Warmtepomp-systemen t.b.v. bedrijven, kantoren, opslagloodsen en woningen. 

 Aanleg en onderhoud van CV-installaties en luchtverwarming t.b.v. particulieren en 

bedrijven. 

 Kunststof dakbedekking, PVC en EPDM. Alsook afvoersystemen. 

 Electra, LED verlichting. 

 Loodgieterswerkzaamheden. 

 Zonnepanelen voor warm water alsook voor electra (Solar en PV) 

 

Wij werken voor particulieren tot utiliteit. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Schür BV 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: www.schur.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Industriële isolatie en plaatbewerking 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Schür BV is een dienstverlenende partner gespecialiseerd in koude, warmte en geluid isolatie 

actief in onder andere de petrochemie, bouw, food-industrie en offshore. 

Tevens is Schur B.V. een toeleverancier gespecialiseerd in metaalbewerking in RVS, staal en 

aluminium.Wij beschikken over een modern machinepark waaronder een lasersnijmachine en 

diverse kantbanken voor maatwerk in metaal- en plaatbewerking. 

 

 

Bedrijfsnaam:  Stolk Transmission Services BV  

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website:  www.stolkservices.nl  

Dienstverlening / Activiteit:  Industrieel onderhoud / MRO  

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

Stolk is een industrieel onderhoudsbedrijf wat zich richt op de industrie en scheepvaart.  

Tot de werkzaamheden behoort het repareren en nieuw leveren van alle soorten aandrijvingen en  

bij behorende componenten en diensten.  

 

 

  

http://www.ruissen.info/
http://www.schur.nl/


 

Bedrijfsnaam: Teca BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.teca.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Logistiek dienstverlener 

 

Omschrijving dienstverlening/activiteit: 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Tummers Machinebouw BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.tummers.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Machinebouw Voedingsindustrie en toelevering 

plaatwerk 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

- Ontwerpen, ontwikkelen, produceren, installeren en inbedrijfstellen van machines in de 

voedselindustrie en met name aardappelverwerking en andere knolgroente. 

- Drogers en koelers (rotatie) voor bijv: zetmeel, gist, suikers, cacao en ander poeders 

(metalen  of slurry in zowel voeding, chemie, metaal. 

- Plaatbewerking voor het toeleveren van plaatonderdelen of halffabricaten 

- Project organisatie/management m.b.t. bovengenoemde activiteiten 

- Meer toelichting zie website www.tummers.nl. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Versteden BV 

Vestigingsplaats: Bergen op Zoom 

Website: www.versteden.com 

Dienstverlening / Activiteit: Producent. Fabricage en installatie van 

Glasvezelversterkte kunststof leidingen. 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Versteden B.V. is gespecialiseerd in het fabriceren en installeren van glasvezelversterkte kunststof 

leidingen (polyester, vinylester, epoxy) al dan niet voorzien van een thermoplastische liner (PE, PP, 

PVC of PVDF). Door het brede assortiment aan producten is het mogelijk voor elke toepassing de 

juiste materialenkeuze te maken. Met meer dan 30 jaar ervaring is Versteden B.V. toonaangevend 

binnen de Benelux op het gebied van GVK leidingen. Vanuit de nieuwe productielocatie te Bergen 

op Zoom vindt de detail engineering, werkvoorbereiding en projectbegeleiding plaats. Door onze 

specialisten worden alle bochten, flenzen en verlopen in eigen beheer gemaakt. Een geroutineerde 

prefabricage afdeling stelt deze componenten samen tot handelbare spools, welke vervolgens door 

de montageafdeling op locatie worden geassembleerd.  

Hierdoor zijn wij in staat volledige projecten te realiseren (advies, engineering, fabricage en 

montage), inclusief het vereiste projectmanagement. Met andere woorden Turn-key projecten in 

GVK leidingwerk. Ook voor losse fittingen en buizen bent u bij ons aan het juiste adres. 

 

 

  

http://www.teca.nl/
http://www.tummers.nl/
http://www.versteden.com/


 

Bedrijfsnaam: Vriesveem Hoogerheide BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.vriesveemhoogerheide.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Op – en overslag 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

Opslag van diepvriesprodukten. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: De Wit Opslag BV 

Vestigingsplaats: Ossendrecht 

Website: geen 

Dienstverlening / Activiteit: Op en overslag / handeling 

 

 

Bedrijfsnaam: Woningstichting Woensdrecht 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.wswoensdrecht.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Verhuur en beheer van woningen en bedrijfsruimten 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 
De Woningstichting verhuurt en beheert ruim 1.100 woningen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten in de 

gemeente Woensdrecht. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Wynmalen & Hausmann Hoogerheide BV 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.bouwmachines-hoogerheide.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Inkoop, Verkoop, Onderhoud en service van 

graafmachines, overslag, machines en aanverwanten 

Omschrijving dienstverlening / activiteit: 

 

Inkoop, Verkoop, Onderhoud en service van graafmachines, overslag, machines en aanverwanten. 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Youngpack vof 

Vestigingsplaats: Hoogerheide 

Website: www.youngpack.nl 

Dienstverlening / Activiteit: Verpakkingsmaterialen & Bedrijfskleding – PBM’s 

 

Omschrijving dienstverlening / activiteit:  

 

Groothandel in Verpakkingsmaterialen en –machines, Bedrijfskleding en Persoonlijke 

BeschermingsMiddelen en het bedrukken en borduren van deze kleding. 

 

 

 

http://www.bouwmachines-hoogerheide.nl/
http://www.youngpack.nl/


Treft u in dit overzicht onjuiste, onvolledige of onterechte vermeldingen aan, neem dan contact op met 

bestuurssecretaris ZWH, Marcel Ganzeman, T 0115 -451456 of E 

ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl  

 

mailto:ganzeman@vnoncwbrabantzeeland.nl

