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Wij wensen niet alleen dat 
de wereld schoner wordt,  
we brengen het dagelijks  
in praktijk.
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Alstublieft!

Voor u ligt de eerste editie van HollandWerkt. Met dit nieuwe 

relatiemagazine laten we zien dat Hollandridderkerk de afgelopen jaren 

niet stil gezeten heeft. Nieuwe ontwikkelingen op technisch en 

productgebied hebben geleid tot wat we nu zijn: een allround partner 

in grafimedia, met onze focus op de segmenten repro, retail, print on 

demand, publishing, communicatie en digital data.

Bij nieuwe ontwikkelingen hoort een nieuwe uitstraling: een nieuw 

logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe pay-off. Het bestaande logo 

hebben we iets ‘opgetild’ om zo een luchtiger effect te creëren, 

refererend aan onze flexibiliteit en de open, transparante wijze waarop 

wij tussen onze klanten en partners staan.

Wij zijn veelzijdig in grafimedia en daar zijn we trots op. Het gaat er 

echter vooral om hoe we die veelzijdigheid inzetten om optimaal in  

te spelen op de wensen en behoeften van de klant. Waar liggen die 

wensen en behoeften? Hoe kunnen we die wensen en behoeften 

vertalen naar een passende oplossing? En welke meerwaarde bieden 
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alleen machines

BührmannUbbens al ruim 
25 jaar papierpartner

“The sky is the limit”

Specialist breed inzetbaar

COLUMN

wij daarin? Ontzorgen, daar streven we naar bij Hollandridderkerk. En 

daar vraagt de markt van vandaag ook om. 

Zo’n vijf jaar geleden, tijdens ons 50-jarig jubileum, vertelde ik het 

volgende: “We gaan van een reprobedrijf met ICT-faciliteiten naar een 

ICT-gedreven bedrijf met reprofaciliteiten.” Dit hebben we inmiddels 

waargemaakt. De output, het product, is niet meer het belangrijkste 

issue. Het gaat om het proces ernaartoe. En om randvoorwaarden als 

vertrouwen, gemak en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Hier werken we continu aan, in nauwe samenwerking met onze klanten 

en leveranciers. Zo kunt u in deze uitgave lezen over onze partnerships 

met o.a. Movares, Xerox en BührmannUbbens. Ook kunt u lezen hoe wij 

onze visie op klantgericht werken vormgeven. En welke producten en 

diensten wij binnen de diverse marktsegmenten bieden. Kortom, een 

uitgebreide kennismaking met de vele gezichten van 

Hollandridderkerk.

Veel leesplezier!

In elke uitgave van HollandWerkt laten 

we een gastredacteur aan het woord. Dit 

keer is dat Arno de Winter, directeur van 

Hollandridderkerk.
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Wie aan Movares denkt, denkt aan infrastructuur. Maar ze doen meer. 

Het laatste decennium heeft het advies- en ingenieursbureau zich in rap 

tempo ontwikkeld tot een speler op de markt voor water en energie. 

(Rail)infraprojecten blijven echter de core business. Movares werkt vaak 

in opdracht van Rijkswaterstaat, ProRail, NS, provincies of gemeenten.

Sinds 2009 verzorgt Hollandridderkerk een groot deel van de repro-, print- en 

drukwerkactiviteiten voor Movares. Drie keer per dag bezorgen koeriers van 

Hollandridderkerk bestekken, technische tekeningen en ander printmateriaal in 

de kantoren. Dit gebeurt klimaatneutraal.

Uitbesteden van reproactiviteiten

Mariet Peerboom is Hoofd ICT bij Movares en een van de vaste aanspreek-

punten van Hollandridderkerk. Mariet werkt al meer dan 25 jaar bij Movares. 

Zij vertelt dat het uitbesteden van reproactiviteiten iets van de laatste tijd is: 

“Tot zo’n drie jaar geleden hadden we onze eigen afdeling voor het printen en 

plotten van materiaal. Vanuit effi  ciency overwegingen besloten we de repro-

werkzaamheden uit te besteden. Dat leverde vooral in het begin de nodige 

scepsis en vragen op. Levert een externe partij wel dezelfde kwaliteit? Krijgen 

we het materiaal op tijd? Worden we goed begrepen? We gingen op zoek 

naar een partij die in deze behoeften kon voorzien.” 

Kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid

Na een uitgebreide selectieprocedure bleek Hollandridderkerk de meest ge -

schikte partij. Om de kwaliteit en (lever)betrouwbaarheid van Hollandridderkerk 

te toetsen, voerde Movares een pilotperiode in. Mariet: “Gedurende een aantal 

weken legden we printopdrachten bij Hollandridderkerk neer en keken we hoe 

dit verliep. Het bleek te werken. De scepsis maakte al snel plaats voor tevreden-

heid.” Een ander belangrijk selectiecriterium betrof duurzaamheid. In 2011 

behaalde Movares trede vijf op de CO2-Prestatieladder zo benadrukt Mariet; 

“Onze organisatie is groen tot in de vezels. Dit zie je terug in onze projecten, 

maar ook in onze manier van werken en reizen. Van onze leveranciers verwach-

ten we een zelfde visie op duurzaamheid. De effi  ciënte inrichting van hun 

productieproces en hun inspanningen om het milieu te sparen, waren mede 

doorslaggevend om op Hollandridderkerk over te stappen.”

Printen, plotten, scannen

De opdrachten die Hollandridderkerk voor Movares uitvoert, lopen uiteen van 

het plotten van tekeningen in alle denkbare formaten tot het printen van 

bestekken en opleidingsmateriaal. Ook scanwerkzaamheden, het plastifi ceren 

van borden en het printen van allerlei presentatiemateriaal behoort tot de 

werkzaamheden. “Voor het bestellen en aanleveren van materiaal maken we 

gebruik van de online printmanager van Hollandridderkerk”, aldus Mariet. 

“Dit is een speciaal voor ons ontwikkelde webapplicatie voor het optimaal 

managen van documenten. Bovendien krijgen we de elektronische facturen 

zodanig aangeleverd, dat de gegevens meteen in ons systeem overgenomen 

worden. Dat is voor ons een grote pré en een goed voorbeeld van de manier 

waarop Hollandridderkerk met ons meedenkt. We zijn regelmatig met elkaar in 

gesprek om producten en/of processen te optimaliseren. Zo blijven we met 

elkaar op het goede spoor.”

“Scepsis maakte al snel 
plaats voor tevredenheid”

Movares besteedt reproactiviteiten 
uit aan Hollandridderkerk

OVER MOVARES

Movares is een bureau van adviseurs en ingenieurs, actief op het gebied 

van (rail)infrastructuur, mobiliteit, ruimtelijke inrichting, water en energie. 

Samen met haar opdrachtgevers werkt Movares aan een betere toekomst. 

Verbindingen staan hierin centraal. Niet alleen tussen gebieden of infra-

structurele trajecten, maar ook tussen mensen. Als betrokken organisatie 

verbindt Movares zich tevens aan duurzaamheid. Niet alleen door zelf 

schoner en duurzamer werken, maar ook door het creëren van bewust-

wording en de inspiratie om vernieuwende oplossingen te bedenken en 

implementeren.

>>KL ANT AAN HE T WOORD
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Klanten die van onze reprodiensten 

gebruik maken, zijn partijen die de stap 

naar outsourcing hebben gemaakt, maar 

ook kleinere architecten-, installatiebureaus, 

retailers, non-profi t organisaties en productie-

bedrijven. Met onze machinecapaciteit, 

continudiensten en professionele medewerkers 

kunnen we hun (ad hoc) aanvragen vrijwel 

altijd binnen 24 uur verwerken.

Online bestellen

Een deel van de documenten wordt analoog 

(op papier) of per e-mail aan ons aangeleverd. 

Klanten kunnen echter ook gebruik maken 

van onze online orderapplicatie Docu-

Manager. Hiermee kunnen zij hun digitale of 

analoge reprowerk (na)bestellen. 

Snel, eenvoudig en 24 uur per dag.  

Het gebruiksgemak en de werking van 

DocuManager wordt door onze klanten als 

‘zeer goed’ beoordeeld. 

repro

Focus: Repro
Hollandridderkerk is uitgegroeid tot een innovatief grafi media-

bedrijf met volledig geautomatiseerde workfl ows, maar biedt ook 

nog steeds professionele, ambachtelijke reprodiensten. Van het 

kopiëren van ordners tot het plotten van bouwtekeningen, het 

scannen van documenten en het printen van bestekken. Inclusief 

inbinden en bijbehorende postservice. 

“Wij kunnen aanvragen 
vrijwel altijd 

binnen 24 uur verwerken”

Mark Boomgaards, 

Accountmanager Repro
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Vanwege zijn jarenlange ervaring en diverse 
productie- en traffi  c functies bij Hollandridderkerk 
weet Joost heel goed wat er speelt op 
grafi mediagebied. “Vanuit die kennis en ervaring 
kan ik onze klanten goed adviseren. ‘U vraagt, wij 
draaien’ is zeker niet meer standaard. Het gaat 
juist vaak om het blootleggen van problemen, 
een grondige inventarisatie, het aandragen van 
geschikte oplossingen, meedenken en ontzorgen. 
Bovendien vindt er vaak een kruisbestuiving plaats 
tussen de verschillende producten en diensten 
van Hollandridderkerk. Zo gaat ons printwerk 
regelmatig gepaard met ICT-mogelijkheden als 
Web2Print en databasekoppelingen.”

Professioneel team
Natuurlijk werkt Joost niet alleen. Bij het bedienen 
van zijn klanten wordt hij ondersteund door een 
(klant)team van drie professionals: Jasper de Groot 
(traffi  c manager), Kees van der Giessen (sales 
binnendienst) en Nic Beukers (sales binnendienst). 
Zij stellen de off ertes op en zorgen ervoor dat 
orders snel en adequaat afgehandeld worden. Ze 
beantwoorden de vragen van de klant en geven 
advies. “De wisselwerking binnen het team is heel 
belangrijk”, vertelt Joost. “We hebben veel onderling 
contact en weten van elkaar wat er speelt. Ook als er 

vragen of klachten zijn. Als de klant mij belt, ben ik 
altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken.”

Retail
Een van de grootste branches waar Joost voor 
werkt, is de retail. Zo maakt Hollandridderkerk 
in-store presentatiemateriaal voor schoenwinkel-
ketens, point of sale materiaal voor o.a. Swirl’s en 
productkaarten voor tuincentra. Joost: “Meedenken 
is belangrijk voor de retailbranche, net als kwaliteit 
en fulfi lment. Wij zorgen ervoor dat de juiste 
producten op het juiste moment op de juiste plaats 
zijn. Voor de tuincentra leveren we bijvoorbeeld 
custom made pakketten per fi liaal. De water-
dichte productkaarten worden zodanig 
geproduceerd en ingepakt, dat ze volgens 
de looproute van de winkel uitgepakt en 
geplaatst kunnen worden.”

Groeimarkten
Joost besteedt veel aandacht 
aan relatiebeheer en 
netwerken. “Je moet ervoor 
zorgen dat mensen over je 
blijven praten”, vindt hij. 
“Ik maak deel uit van 
diverse regionale en 

landelijke business clubs en ben actief op het 
gebied van social media.” Op de vraag hoe Joost de 
toekomst van zijn vakgebied ziet, antwoordt hij: 
“Er zitten nog veel mogelijkheden in grootformaat 
print en print op plaat. Ook print on demand en 
fl exibele productie van afgemeten oplagen vormen 
een groeimarkt. Van één ding ben ik zeker: print 
blijft. Het is aan ons om daar continu op in te 
spelen.”

>>MEDE WERKER IN BEELD:  JOOST VAN HENSBERGEN

“De klant van vandaag wil ontzorgd worden”

In 1998 begon Joost van Hensbergen als koerier bij Hollandridderkerk. Inmiddels is hij 
accountmanager zakelijke dienstverlening. Hij beheert de bestaande relaties in de branches 
communicatie, media, retail en automotive. Ook richt Joost zich op nieuwe relaties.

geproduceerd en ingepakt, dat ze volgens 
de looproute van de winkel uitgepakt en 

Focus: Print On Demand
De behoefte aan drukwerk is vaak onvoorspelbaar. Gedrukte infor-
matie wordt regelmatig ingehaald door de actualiteit en de benodigde 
hoeveelheden zijn niet altijd nauwkeurig in te schatten. Daardoor 
gebeurt het regelmatig dat kostbaar drukwerk bij het oud papier 
belandt. Dat is jammer van de investering en nadelig voor het milieu. 

Hollandridderkerk heeft hiervoor de oplossing: Print On Demand. 
Door te kiezen voor deze unieke service beschikt u altijd over actueel 
(digitaal) drukwerk. Op het juiste moment en op de gewenste locatie. 
Bovendien doet de kwaliteit niet onder voor traditioneel drukwerk. 
Met Print On Demand zijn uw cursusmaterialen, brochures, 
product sheets en folders altijd up-to-date. De aantallen zijn 
afgestemd op uw specifi eke behoefte. Door de zeer korte levertijden 
kunnen we altijd aan uw acute vraag voldoen. 

DocuManager en Web2Print
Print on demand is actueel, effi  ciënt en duurzaam. Het sluit 
optimaal aan op uw werkprocessen en onze aanverwante diensten. 
Met onze online klantenportal DocuManager heeft u bijvoorbeeld 
24/7 toegang tot uw bestanden en plaatst u eenvoudig een 
bestelling. Ook kunt u gebruikmaken van onze handige Web2Print

mogelijkheden, waarmee u grip houdt op uw huisstijl en zelf last 
minute wijzigingen kunt aanbrengen in uw drukwerk. 

Meer informatie
Wilt u weten wat Print On Demand voor uw organisatie kan 
betekenen? Neem voor meer informatie of een vrijblijvend (advies-)
gesprek contact op met een van onze adviseurs.

Joost (midden onder)
 en zijn team

“Ik zocht een 
fl exibele oplossing voor 
uiteenlopende 
print producten. Ik koos 
voor de DocuManager 
van Hollandridderkerk”
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Waar kennen we Het Beeldgebouw van?

“Het Beeldgebouw is een vaklab voor o.a. topfotografen, kunstenaars, galerieën en 

bedrijven die met hoogwaardige grootformaat beeldproducten werken. Tot en met 

mei vorig jaar was Het Beeldgebouw gevestigd in Rotterdam, net buiten het centrum. 

Vanaf juni 2011 is de showroom in het pand van Hollandridderkerk gevestigd.”

Waarom nam Hollandridderkerk Het Beeldgebouw over?

“Het Beeldgebouw was al klant bij Hollandridderkerk. Wij verzorgden de productie 

van de fotochemische afdrukken en leverden de halff abricaten bij Het Beeldgebouw 

aan. Daar werden de afdrukken verder afgewerkt en veredeld. Op een gegeven 

moment ontstond de behoefte aan volledige outsourcing en besloot de directeur 

van Het Beeldgebouw alles bij ons onder te brengen. Dit bleek ons uitstekend te 

passen en vormde direct een mooie aanvulling op onze portfolio.”

Volledige outsourcing, wat valt daar allemaal onder?

“Onze afdrukwerkzaamheden lopen uiteen van analoge fi lmontwikkeling tot het 

afdrukken van grootformaat prints. Alles in een haarscherpe kwaliteit en met 

gegarandeerde kleurechtheid. Onze geavanceerde Lambda fotobelichter is hierbij 

een echt paradepaard. Verder lijsten we de afdrukken in of veredelen we ze met 

plexifi ceren  als absoluut topproduct. Hierbij verlijmen we de fotochemische print 

achter drie millimeter dik plexiglas. Vervolgens verlijmen we dit geheel op vier 

millimeter Dibond, zodat een 7 milimeter dik sandwichpaneel ontstaat met een 

uniek diepte-eff ect. Aan de achterzijde plaatsen we een ‘onzichtbaar’ U-profi el, om 

het paneel vlak en stabiel op te kunnen hangen. Zowel de afdrukken als de panelen 

voldoen aan de zeer hoge kwaliteitseisen van onze klanten.”

Wat is de meerwaarde van Hollandridderkerk voor Het Beeldgebouw en vice versa?

“Sinds de overname door Hollandridderkerk is Het Beeldgebouw het enige vaklab 

met een buitendienst. Wij gaan naar de klant toe en leggen hem in de watten. Ook 

gaan we partnerships aan met bijvoorbeeld de Fotovakschool en de Fotoacademie. 

Bovendien is er een interessante wisselwerking op gang gekomen tussen Het 

Beeldgebouw en Hollandridderkerk: klanten van Hollandridderkerk hebben 

interesse in plexifi ceren, terwijl klanten van Het Beeldgebouw ook hun 

uitnodigingen en andere promotiematerialen bij Hollandridderkerk laten printen.”

Hollandridderkerk heeft een uitgesproken visie op klantgericht werken. Hoe 

komt die in Het Beeldgebouw tot uiting?

“De klantenkring van Het Beeldgebouw bestaat uit professionele beeldmakers. Die 

weten precies wat ze willen, het is aan ons om daar voor de volle honderd procent 

aan te voldoen, zelfs al zijn het soms bijna onmogelijke vragen. Verder denken we 

regelmatig mee op budgettair, creatief en marketinggebied. Ook deze klanten willen 

de zekerheid hebben dat hun (kunst)producten in goede handen zijn. Die zekerheid 

vinden zij in onze certifi caten ISO-9001, ISO-14001 en CWA 14641. Onze bewezen 

kwaliteit manifesteert zich natuurlijk niet alleen in certifi cering, maar juist ook in 

onze hightech productiemiddelen, zeer ervaren medewerkers en tevreden klanten.”

Waar kennen we Het Beeldgebouw van?

“Het Beeldgebouw is een vaklab voor o.a. topfotografen, kunstenaars, galerieën en 

>>EEN ANDER GEZICHT VAN HOLL ANDRIDDERKERK

Hoogstaande kunst en geavanceerde techniek 

ontmoeten elkaar in Het Beeldgebouw

Sinds januari 2012 behoort Het Beeldgebouw tot de Hollandridderkerk 

Groep. Maar wat is Het Beeldgebouw precies? Welke producten en 

diensten levert Het Beeldgebouw? En aan wie? 

Accountmanager Sander Berkhout geeft ons een kijkje in de keuken.
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De klant ontzorgen. Daar draait het om bij Hollandridderkerk. Vanuit de wensen 

en behoeften van de klant zoekt Hollandridderkerk, gebruikmakend van het 

uitgebreide producten- en dienstenaanbod, de best passende oplossingen.  

Vanuit deze gedachte streeft Hollandridderkerk naar partnerships, met zowel 

klanten als leveranciers. 

Zo is er al bijna 40 jaar een intensieve samenwerking met Xerox, 

wereldwijd specialist in printproducten, -supplies en –oplossingen. “Xerox 

weet wat er in onze markt speelt”, vertelt directeur Arno de Winter van 

Hollandridderkerk. “Hun producten en diensten sluiten aan op onze workflow 

en klantbenadering.” Dennis Moll, large accountmanager bij Xerox, voegt 

toe: “Hollandridderkerk heeft een breed aanbod van applicaties en veel 

kennis van machines en ontwikkelingen. Zij geven ons waardevolle tips.” 

In de afgelopen decennia leverde Xerox veel hoogwaardige machines aan 

Hollandridderkerk. Arno en Dennis werken inmiddels zes jaar samen.

Allernieuwste apparatuur

De nieuwste machine die Xerox aan Hollandridderkerk leverde, is de iGen4. Een 

multifunctionele digitale vellenpers met de beste afdrukkwaliteit en de hoogste 

productiviteit in de branche. Voor de kenners: kenmerkend zijn de vergaande 

kleurkwaliteit en -stabiliteit en de uitgebreide keuze aan afwerksystemen, 

substraten en afdrukmaterialen. Geavanceerde technieken als  een automatisch 

densiteits- en antistrepen controlesysteem, een automatisch doseringssysteem 

en high definition linearisatie staan garant voor het beste resultaat. De iGen4 

kent door haar verregaande automatisering nog nauwelijks interventies van de 

operator. Naast een verbeterde kwaliteit kan Hollandridderkerk dus ook nog  

een hogere leverbetrouwbaarheid garanderen aan haar klanten.  

Vergaande dienstverlening

Was de verkoop van machines vroeger het doel, vandaag de dag vormen 

ze het middel om aan te sluiten op de wensen en behoeften van de klant. 

“Ontzorgen is het sleutelwoord”, zegt Dennis. “Onze dienstverlening stopt 

dan ook niet bij het afleveren van de printer. Het gaat juist om de prints die 

eruit komen. Om efficiënte aansturing vanuit de ICT-omgeving. En om de rest 

van het proces dat bijdraagt aan de totstandkoming van het eindproduct. 

Hier geven we in nauwe samenwerking met Hollandridderkerk invulling 

aan.” Hollandridderkerk maakt tevens deel uit van het Xerox Premier Partner 

Network. Dit is een wereldwijd professioneel netwerk van Xerox, waarin de 

Xerox: “Onze samenwerking gaat verder 
  dan het leveren van machines”

>>HOLL ANDRIDDERKERK WERK T AAN INNOVATIE

Dennis Moll en Arno de Winter bij de nieuwe iGen4
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OVER XEROX
Xerox Corporation is een wereldwijd marktleider voor business process en 

document management met een omzet van bijna $ 23 miljard. De technologie, 

expertise en diensten vereenvoudigen het werk op kantoor – van kleine 

bedrijven tot grote internationals. Hierdoor kunnen bedrijven zich meer 

richten op wat echt belangrijk is: hun real business. Met het hoofdkantoor in 

Norwalk Connecticut biedt Xerox uitgebreide business process outsourcing 

en IT-outsourcing diensten, inclusief data processing, oplossingen voor de 

gezondheidszorg, HR benefi ts management, fi nanciële ondersteuning, 

transportoplossingen en customer relationship management services voor 

commerciële en overheidsorganisaties wereldwijd. Het bedrijf biedt ook 

uitgebreide documenttechnologie en diensten, alsmede bijbehorende supplies 

en software. Dit aanbod is met name gericht op kantoren van elke grootte en de 

markt voor productieprinten en grafi sche omgevingen. Xerox Corporation is met 

140.000 mensen actief in meer dan 160 landen.

aangesloten partners ideeën delen en samen op zoek gaan naar nieuwe 

mogelijkheden en trends in de markt.

Duurzaamheid en innovatie

Op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming hebben Xerox en 

Hollandridderkerk in elkaar een goede partner gevonden. Beide bedrijven 

nemen vérgaande maatregelen om maatschappelijk verantwoord te 

produceren en werken. De iGen4, die voor 97% recyclebaar is, sluit hier 

naadloos op aan. “Daarnaast zijn we  continu bezig met innovatie”, aldus 

Dennis. “Op het gebied van techniek, applicaties en dienstverlening. Zoals 

gezegd worden de processen achter de machines steeds belangrijker. Om 

hier op een goede manier op in te spelen, hebben we nauw contact met 

onze klanten.” Arno bevestigt: “De communicatielijnen met Xerox zijn kort. 

Op verschillende niveaus binnen onze bedrijven is er rechtstreeks contact. 

De techneuten, de consultants, commercie en directie hebben regelmatig 

overleg met elkaar. Dankzij onze jarenlange relatie kunnen we ook écht open 

naar elkaar zijn. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als iets beter kan. 

Zo houden we elkaar scherp. Het is niet vanzelfsprekend dat onze volgende 

machine een Xerox wordt, al hebben ze wel een streepje voor.”

Verdient uw foto alle aandacht? 
Bel of mail naar Sander Berkhout 
van het Beeldgebouw, of bezoek 
onze showroom.  

Bezoek Het Beeldgebouw en 
ervaar de mogelijkheden van 
fotochemische Lambda afdrukken, 
beeldveredeling met plexiglas, 
Hahnemühle Fine Art afdrukken en 
grootformaat ‘Direct to Plate’ . Alle 
aandacht voor uw product door 
gecertificeerde vakmensen! 

Kolenbranderstraat 14 | 2984 AT Ridderkerk | 010 4153344 | info@hetbeeldgebouw.nl  | www.hetbeeldgebouw.nl 
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ACTIE Relatiegeschenk met persoonlijke ‘note’

Op zoek naar een leuke, persoonlijke attentie voor uw personeel en/of 
relaties? Met dit unieke ‘Your Notebook’ komt u bij iedereen in een goed 
blaadje. Of beter gezegd: een persoonlijk blaadje! De omslag en het 
binnenwerk van dit handige notitieboekje zijn volledig gepersonaliseerd, 
het uiterlijk is aan te passen in elke gewenste (huis)stijl. Het boekje 
heeft A5-formaat, telt 140 pagina’s FSC/CO2-neutraal papier en is wire-o 

gebonden. Een waar succesnummer onder onze klanten!

Bestel dit handige ‘things to do’ boekje (of bedenk met ons 
uw eigen creatieve variant) vóór 9 juli a.s. en profi teer van onze 
unieke zomeractie! Meer weten? Neem voor persoonlijk 
advies, informatie en de voorwaarden contact op met 
Ingrid Abal van der Pieterman van YouRcentral, telefoon-
nummer 0180 - 48 23 33 of mail naar ingrid@yourcentral.nl

ACTIE De meest persoonlijke kalender
Op elk blad van de kalender een unieke afbeelding!

De Personal Image Calendar is hét persoonlijke relatiegeschenk waar-
mee u uw relaties aangenaam verrast. Attent, praktisch en betrokken, 
het hele jaar door. Van januari tot december toont elke pagina een 
gepersonaliseerde foto waarin de naam van bijvoorbeeld uw klant of
medewerker wordt weergegeven. De kalender is ook een origineel 
alternatief als kerstcadeau of eindejaarsgeschenk.
U kunt kiezen uit vier kalendermodellen: Desktop, Planner, Birthday en 
On the Wall. Elke kalender telt dertien gepersonaliseerde beelden en 
een calendarium voor een volledig jaar. 

De Desktop kalender is al verkrijgbaar vanaf € 7,50!

Korting voor snelle beslissers
Wanneer u de kalenders voor 1 juli a.s. bestelt, brengen wij geen start-
kosten in rekening (t.w.v. € 46, bij afname van minimaal 50 kalenders). 
Lees meer op www.hollandridderkerk.nl/personal-image-calendar-2012.
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gebonden. Een waar succesnummer onder onze klanten!

Bestel dit handige ‘things to do’ boekje (of bedenk met ons
uw eigen creatieve variant) vóór 9 juli a.s. en profi teer van onze
unieke zomeractie! Meer weten? Neem voor persoonlijk 
advies, informatie en de voorwaarden contact op met 
Ingrid Abal van der Pieterman van YouRcentral, telefoon-
nummer 0180 - 48 23 33 of mail naar ingrid@yourcentral.nl

Wie aan Hollandridderkerk denkt, denkt aan printen, plotten en digitaal drukken. 

En dus ook aan papier. Veel papier. Een groot deel daarvan wordt al meer dan 

30 jaar geleverd door BührmannUbbens. Hollandridderkerk en BührmannUbbens 

hebben een partnership opgebouwd dat een stuk verder gaat dan het bestellen 

en leveren van uiteenlopende papiersoorten.

René Broer, inkoper bij Hollandridderkerk, en Jan Joosten, Key Account-

manager bij BührmannUbbens, kennen elkaar zo’n vijftien jaar. De samen-

werking tussen beide bedrijven was toen al lang gaande. Jan vertelt hoe die 

samenwerking is ontstaan: “Onze voormalig en helaas te vroeg overleden 

productmanager Frans van der Hoek zei ooit over Hollandridderkerk: 

‘Ik ga daar ooit leveren.’ Hij heeft toen net zo lang afspraken gemaakt tot 

hij inderdaad zijn eerste order kreeg. De rest is geschiedenis.”

Toegevoegde waarde 

BührmannUbbens is een groothandel in papier en papiergerelateerde 

producten als enveloppen, verpakkingen en signproducten. 

Aan Hollandridderkerk levert het bedrijf voornamelijk papier voor de printers 

en digitale drukpersen. Dit zijn uiteenlopende, CO2 neutraal en/of 

FSC gecertifi ceerde, papiersoorten in een mix van A-merken en kwalitatief 

hoogwaardige eigen merken. “Het gaat echter niet alleen om de producten 

die we leveren”, zegt Jan. “Wij streven naar partnerships die verder gaan dan 

kwaliteit, stipte levering en maatwerk. Toegevoegde waarde bieden, daar 

gaat het om. Voor Hollandridderkerk betekent dit bijvoorbeeld dat wij, naast 

onze 24-uurs regeling, op de dag van bestelling kunnen leveren.” 

Open communicatie

“De basis voor onze samenwerking ligt in de overeenkomsten tussen 

onze bedrijfsculturen, aldus René. “We zijn allebei toonaangevende, 

duurzame bedrijven in de grafi media. No-nonsense, servicegericht en sociaal 

naar onze mensen. Hier wordt met trots en enthousiasme gewerkt aan 

totaaloplossingen voor de klant. Het unieke aan onze samenwerking is dat 

BührmannUbbens ons versterkt in het ontzorgen van de klant. Vandaag de 

dag moet alles steeds sneller. Projecten moeten snel in kaart gebracht en 

uitgevoerd worden. Dan is het fi jn als je met partners werkt die aan een half 

woord genoeg hebben.” Jan bevestigt dit: “We communiceren heel direct en 

BührmannUbbens: Al meer dan 
een kwart eeuw partner in papier

>>HOLL ANDRIDDERKERK WERK T S A M E N



Hollandridderkerk is een van de 584 organisaties die deelnemen aan Duurzame 

Leverancier. Dit is een initiatief van advies- en ingenieursbureau Movares, Strukton 

Rail, Grontmij en Oranjewoud. Het staat voor het propageren en ondersteunen van 

een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in 

duurzaamheid en hun bedrijfsvoering inrichten op een vermindering van 

milieubelasting. Hollandridderkerk is vanaf het begin (2010) bij dit initiatief 

betrokken als deelnemer aan de klankbordgroep.

Waarom duurzaam?

Duurzame Leverancier richt zich in de basis op het vinden van een goede 

balans tussen mens, milieu en economie. Belangrijkste vraag is: ‘Hoe kunnen 

we als bedrijf of organisatie blijven groeien en in ieders behoeften voorzien, 

zonder de aarde verder te belasten?’ Het antwoord is duurzaamheid. Als we 

nú toekomstgerichte keuzes maken en duurzaam ondernemen, investeren we 

in de wereld van morgen. Steeds meer organisaties brengen hun CO2-uitstoot 

in kaart en werken aan CO2-reductie. 

Windkracht220

Duurzame bedrijfsvoering begint met een heldere visie op maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Daarnaast gaat het over duurzaam personeels-

beleid, duurzame innovaties, duurzame inkoop én verkoop. Zo tekende 

Hollandridderkerk onlangs een contract met Essent voor de levering van 

duurzame energie voor de jaren 2013 t/m 2015. Het betreft 100% duurzame 

elektriciteit, opgewekt door Nederlandse windmolens (Windkracht220). Deze 

vorm van energie heeft de laagste CO2-footprint van alle stroomproducten op de 

CO2-prestatieladder.  Met afname van Windkracht220 voldoet Hollandridderkerk 

zondermeer aan de duurzame inkoopeisen van de overheid en bedrijven als 

Movares en ProRail. Zo dragen we met elkaar bij aan een betere toekomst.

open met elkaar, ook met de mensen van de binnendienst. We delen elkaars 

kennis, staan open voor wederzijdse belangen, maar houden elkaar ook 

scherp. Als het moet met de vuist op tafel.”

Samen innoveren

Hollandridderkerk en BührmannUbbens zijn voortdurend op zoek naar 

nieuwe technieken en vormen van dienstverlening, om zo in te blijven spelen 

op de ontwikkelingen in de markt. René: “Ook hierin zoeken we elkaar op. 

Hebben we bijvoorbeeld een nieuwe digitale pers, dan vraag ik aan Jan welke 

mogelijkheden BührmannUbbens hiervoor biedt. Juist door het bundelen 

van elkaars expertise ontstaat er een interessante kruisbestuiving waar 

iedereen, en met name onze klanten, beter van wordt.” 

Samen met Mondi sponsort BührmannUbbens het papier van deze eerste uitgave 
van Hollandwerkt.

OVER BÜHRMANNUBBENS

BührmannUbbens is de grootste totaalleverancier in de Benelux op het 

gebied van grafi sch papier, kantoorpapier, sign- en displaymaterialen, 

inclusief digitale XL printsystemen en verpakkingen. Ook heeft het 

bedrijf een eigen enveloppenfabriek waar jaarlijks meer dan 800 miljoen 

enveloppen geproduceerd worden. Bij BührmannUbbens werken 

ca. 600 werknemers. Het hoofdkantoor en logistieke centrum staan in 

Zutphen, aangevuld met een aantal verkoopvestigingen (met een eigen 

magazijn en showroom) in Nederland. Daarnaast heeft 

BührmannUbbens vestigingen zowel België als in Duitsland.

>>HOLL ANDRIDDERKERK WERK T D U U R Z A A M

Hollandridderkerk neemt deel aan 
Duurzame Leverancier

HollandWerkt   11

René Broer en Jan Joosten
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Is echt alles mogelijk!? Dat blijft de uitdaging en tot 

dusver komen we een heel eind.

Yourcentral is een innovatief communicatiebureau 

dat professionele ondersteuning biedt bij 

persoonlijk gerichte marketingactiviteiten. Onze 

missie: het individu staat centraal (You are central). 

Als ontvanger, zender, gebruiker of koper. De focus 

ligt op de verwachting van onze klanten. Wat zijn 

hun doelstellingen, wat is hun boodschap, welke 

conversie beoogt men en in welke doelgroep? 

Als je YouRcentral bezoekt, zie je een eigen 

identiteit. Als je verder kijkt, vind je de kracht van 

Hollandridderkerk. Deze kenmerkt zich door kennis, 

capaciteit en snelheid. Zo hebben we binnen de 

Hollandridderkerk Groep direct de beschikking 

over de nieuwste grafi media technieken en 

mogelijkheden, hebben we alle materialen binnen 

handbereik en kunnen we ‘even’ collega’s raadplegen 

en opdrachten bij hen neerleggen. De lijnen zijn dus 

kort en de projectbegeleiding optimaal.

Per september 2011 is Ingrid Abal van der Pieterman 

als business unit manager van YouRcentral 

aangesteld. Samen met Cyril Pang, Alexandra van 

der Vliet en Albert Pupella wordt een breed scala 

aan creatieve concepten ontwikkeld en uitgevoerd. 

Campagnes, (e-)mailings, uitnodigingstrajecten, 

een nieuwe huisstijl, de organisatie van een 

evenement of congres, YourMagazines, persoonlijke 

notitieboekjes, etc. 

De mogelijkheden zijn oneindig en uitdagingen 

altijd welkom!

+foto Ingrid Abal van der Pie-
terman

YouRcentral als business unit van Hollandridderkerk

Heb je een uitdaging, wil je meer informatie of een keer 

een brainstormsessie inplannen, laat het ons weten!

Ingrid Abal van der Pieterman

T 0180 48 23 33

www.yourcentral.nl

Inspireren, creëren en uitvoeren! Dat zijn de drie pijlers van YouRcentral waar alles mogelijk is.  ‘The sky is the limit.’

Uncoated Fine Paper Corrugated Bags & CoatingsEurope & International

www.mondigroup.com/colorcopy

OPLOSSINGEN. VOOR UW SUCCES.

Professionele 

kleurenlaserprints

1

Niet van het origineel 

te onderscheiden2

 FSC gecertificeerd
3

Succesvol zakendoen, haarscherpe afdrukken, briljante kleurweergave en een probleemloze verwerking; met Color Copy 

bent u zeker van een perfecte afdruk. Color Copy is speciaal ontwikkeld voor toepassing op digitale kleurenlasersystemen.

Color Copy – the leading paper. 
Voor originele kleurenlaserprints

BührmannUbbens Offi ce Products
Pollaan 1, 7202 BV Zutphen
Postbus 33, 7200 AA Zutphen
Telefoon (0575) 59 85 98
Fax (0575) 59 85 97
Email: offi ceproducts@buhrmannubbens.nl

CC_2012_AD_297x210_NL.indd   1 28.03.12   11:32



Van 13 tot en met 16 maart werden  in de Jaarbeurs 

Utrecht de Techni-Show en ESEF2012 gehouden.

In opdracht van Color Utrecht verzorgde 

Hollandridderkerk iedere nacht een update van de 

beurskrant Daily: Vraag en Aanbod. 

’s  Avonds na een beursdag werd de krant geschreven 

en vormgegeven, waarna Hollandridderkerk de 

productie verzorgde. Iedere ochtend werd om 04:00u 

de update afgeleverd bij de Jaarbeurs en vervolgens, 

gevuld met nieuwsfeiten, bezoekersaantallen en 

achtergronden, aan exposanten en bezoekers 

uitgedeeld.

Het was niet alleen een geslaagde actie maar 

ook een typisch staaltje van Holland werkt op 

het gebied van Print On Demand!

Hollandridderkerk aanwezig op
FENEXPO Businessdagen 2012

ACTIE De originele EK Cup Carrier!

Geef uw medewerkers of klanten een origineel én nuttig 
EK-cadeau! Met deze custom made EK Cup Carrier serveert u koffi  e, 
fris of bier in een handomdraai! De plastic bekertjes en/of glazen 
staan in de perfecte opstelling en – niet onbelangrijk – u neemt 
alles in één keer mee. Kunt u snel weer van de wedstrijd genieten! 

Wilt u de EK Cup Carrier bestellen? Met uw logo en voorzien van 
de naam van uw klant? Neem dan contact op met de afdeling 
verkoop: sales@hollandridderkerk.nl. Leverbaar in elke oplage, 
vanaf één exemplaar.
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Beeldgebouw en Fotoacademie kijken terug op 
succesvolle Museumnacht
Op 10 maart jl. vond de Museumnacht plaats in Rotterdam. Tussen 20.00 tot 02.00 

uur openden diverse Rotterdamse musea, kunst- en cultuurinstellingen hun deuren 

voor publiek. Een van de deelnemers was de Rotterdamse Fotoacademie. 

Zij benaderde Het Beeldgebouw om samen invulling te geven aan de Museum-

nacht, die dit jaar in het teken stond van ‘smaak’.

De Fotoacademie speelde op het thema in met ‘de tuin der lusten’ van Jeroen 

Bosch. Studenten maakten hiervan hun eigen versie: ‘de tuin der lusteloosheid’. 

Zij gaven bezoekers de unieke mogelijkheid om in een schitterend decor op de 

foto te gaan.  Desgewenst  drukte Het Beeldgebouw de foto’s af met een Epson 

Fine art printer (beschikbaar gesteld door Arca) op het zeer hoogwaardige 

fotopapier Hahnemühle Baryta. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Zowel de 

bezoekers als de deelnemers kijken zeer enthousiast op de Museumnacht terug. 

Volgend jaar doen de Fotoacademie en Het Beeldgebouw zeker weer mee!

Hollandridderkerk verzorgde de dagelijkse
beurs update Jaarbeurs Utrecht

ook een typisch staaltje van Holland werkt op 

Op 24, 25 en 26 april zijn wij aanwezig op 

het regionale business-to-business event 

Fenexpo. De altijd drukbezochte beurs 

vindt plaats in de evenementenhal Gorin-

chem. Wij verwelkomen u graag op onze 

stand (nummer: 142).  Neemt u voor gratis 

toegangskaarten en registratie contact op 

met sales@hollandridderkerk.nl. 

Voor meer informatie over het evenement 

kijkt u op www.fenexpo.nl.
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repro

o.a.
outsourcing
secured printing
kopiëren en scannen
technische tekeningen
CAD/GIS
postservice

Al jarenlang kunt u vertrouwen op de 
reproservice van Hollandridderkerk. 
Uniek in omvang en mogelijkheden. 
Voor o.a. bouwbedrijven, opleiders, 
bureaus en overheden verzorgen wij het 
kopiëren, printen, plotten en inbinden 
van documenten en tekeningen. Van 
enkele afdrukken tot volledige repro 
outsourcing. Supersnelle topkwaliteit 
met ‘ouderwetse’ service!

retail

o.a.
posters en canvas
print-op-plaat
banners
lichtbakdia’s
plexiglas en uvprint
distributie

Hollandridderkerk begrijpt hoe belangrijk 
het voor u is om op te vallen met 
onderscheidend point of sale materiaal. 
De mogelijkheden voor uw posters, 
banners, displays, lichtbakdia’s of 
stoepborden zijn vrijwel onbeperkt. 
Wij bieden u een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding, supersnelle levering 
en deskundig advies.

De vele gezichten van 
Hollandridderkerk

publishing
communica
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n

retail

repro
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gita
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p
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publishing communicatio
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dig
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communication

o.a.
direct mail
digitaal drukken
crossmedia
concepting
1:1 communicatie

Wij helpen u als marketing- en 
communicatieprofessional effi  ciënt en 
eff ectief te communiceren. Haal meer 
rendement uit uw marketingbudget 
door de inzet van (gepersonaliseerd) 
digitaal drukwerk. Houd grip op uw 
huisstijl en uitgaven door gebruik te 
maken van onze Web2Print mogelijk-
heden. Creativiteit en kostenbeheersing 
gaan hand in hand!

print on demand

o.a.
handleidingen
opleidingsmaterialen
visitekaartjes
Web2Print
brochures
fulfi lment

Uw documenten met up-to-date inhoud, 
op tijd en exact daar waar u ze nodig 
heeft. Dat is Print On Demand van 
Hollandridderkerk. Digitaal drukwerk met 
een kwaliteit die niet onderdoet voor 
traditioneel drukwerk en optimaal is 
afgestemd op uw specifi eke behoefte. 
Print On Demand staat voor effi  ciënt 
omgaan met drukwerk en duurzaamheid.

publishing

o.a.
book on demand
paperbacks
jaarverslagen
selfpublishing
e-books
promotie

Met onze Book-On-Demand service 
bieden wij uitgevers ongekende 
mogelijkheden. Wij maken het mogelijk 
om op rendabele wijze kleinere oplages 
van een groter aantal titels te publiceren. 
Een zeer hoge kwaliteit is daarbij 
vanzelfsprekend. Of u nu voorraadloos 
wilt uitgeven of maatwerk content wilt 
bieden aan uw lezers: bij Hollandridderkerk 
vindt u de oplossing.

digital data

o.a.
e-books,
database publishing,  
variabel data printen
webapplicaties
e-mailing
sms/mms

Op verschillende manieren slaat 
Hollandridderkerk bruggen tussen print 
en digitaal. Bijvoorbeeld in de vorm van 
geautomatiseerde opmaak, waarbij 
gegevens uit een database gekoppeld 
worden aan een interactief design. 
Ook is het mogelijk om het bestelproces 
te automatiseren, waardoor u geen 
omkijken meer heeft naar de 
afhandeling van uw orders.

Hollandridderkerk is een breed inzetbare grafi media specialist. Onze relaties profi teren van een 
uniek en professioneel aanbod van meer dan vijfhonderd verschillende diensten en producten. 
Vanuit onze ervaring en kennis van specifi eke branchebehoeftes richten wij ons op zes 
focussegmenten, met daarbinnen een cluster van producten en diensten. Op deze wijze streven 
wij ernaar onze klanten nóg gerichter te bedienen. Zowel onze relaties als onze organisatie 
kennen vele gezichten; het bieden van toegevoegde waarde en de juiste oplossing maakt 
Hollandridderkerk veelzijdig in grafi media.
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contact
Hollandridderkerk
T 0180 48 22 22
F 0180 48 22 23
E sales@hollandridderkerk.nl
I www.hollandridderkerk.nl

YouRcentral
T 0180 48 23 33
F 0180 48 22 23
E info@yourcentral.nl
I www.yourcentral.nl

SecuredDocuments
T 0180 41 12 55
F 0180 48 22 23
E sales@secureddocuments.nl
I www.secureddocuments.nl

Het Beeldgebouw
T 010 415 33 44
F 0180 48 22 23
E info@hetbeeldgebouw.nl
I www.hetbeeldgebouw.nl

colofon
HollandWerkt is het relatiemagazine van de Hollandridderkerk Groep, bestaande uit
Hollandridderkerk, SecuredDocuments, YouRcentral en Het Beeldgebouw. Het magazine 
verschijnt meerdere malen per jaar. Voor meer informatie of reacties kunt u contact
opnemen via onderstaand redactieadres.

Eerste jaargang, nummer 1, 2012
Tekst, fotografi e en (eind)redactie:  Hollandridderkerk  |  Gastredacteur: Arno de Win-
ter, Hollandridderkerk  |  Conceptontwikkeling en ontwerp: Gaga-Republic  |  Druk-
werk en verzending: Hollandridderkerk  | Redactieadres: Hollandridderkerk Groep,
Postbus 49, 2980 AA Ridderkerk, T. 0180 48 22 22, F. 0180 48 22 23,
info@hollandridderkerk.nl, www.hollandridderkerk.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke 
toestemming van Hollandridderkerk. Aan de inhoud van de artikelen kunnen geen rechten 
worden ontleend. Hollandridderkerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de in-
houd van de advertenties van derde partijen.

Wij staan voor u klaar:
Henny Korevaar
Salesmanager
T 0180 48 22 22
M 06 262 346 41
E hennyk@hollandridderkerk.nl

Mark Boomgaards
Accountmanager
T 0180 48 22 22
M 06 531 101 54
E markb@hollandridderkerk.nl

Joost van Hensbergen
Accountmanager
T 0180 48 22 22
M 06 452 203 20
E joosth@hollandridderkerk.nl

Accountmanagement / Sales buitendienst

Jasper de Groot
Traffi  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Martin Martijn
Traffi  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Tim Terpstra
Traffi  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Traffi  c

Fred de Rijke
Traffi  cmanager
T 0180 48 22 44
E traffi  c@hollandridderkerk.nl

Wim Scheurwater
Manager 
fi nanciële administratie
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Leon van der Hoek
Assistent manager 
fi nanciële administratie
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Danny Kanters
Administratief medewerker
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Marco Waarts
KAM-coördinator
T 0180 48 22 55
E administratie@hollandridderkerk.nl

Finance / KAM

Gert-Jan Kok
Senior medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Zillah Klootwijk
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Nel van der Staaij
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Jolien Hanou
Medewerkster Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Sales binnendienst

Kees van der Giessen
Medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Nic Beukers
Medewerker Sales
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Ilse Termaten
Commercieel telefoniste
T 0180 48 22 11
E sales@hollandridderkerk.nl

Management

Jan van der Hoek
Directeur/eigenaar
T 0180 48 22 22
E janh@hollandridderkerk.nl

Marten Veenstra
Directeur
T 0180 48 22 22
E martenv@hollandridderkerk.nl

Arno de Winter
Directeur
T 0180 48 22 22
E arnow@hollandridderkerk.nl

Ruud Pol
Bedrijfsleider
T 0180 48 22 22
E ruudp@hollandridderkerk.nl

Caroline Meijer
Directiesecretaresse
T 0180 48 22 99
E carolinem@hollandridderkerk.nl

Arno Bouman
Productmanager 
display graphics
T 0180 48 22 85
E arnob@hollandridderkerk.nl

David Bernard
Innovatiemanager
T 0180 48 22 31
E davidb@hollandridderkerk.nl

Technisch advies

contact

Hollandridderkerk groep
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Reageren op deze uitgave van HollandWerkt? 
Stuur uw reacties naar hollandwerkt@hollandridderkerk.nl

Alstublieft!

Als vaste relatie van Hollandridderkerk ontvangt u ons relatiemagazine HollandWerkt. 

Met dit magazine informeren we u over de nieuwste trends en ontwikkelingen in de 

grafi media en onze vergaande oplossingen op dit gebied. Daarnaast laten we onze 

waardering blijken voor de prettige samenwerking met onze opdrachtgevers en 

leveranciers. Zoals u. Wij danken u dan ook voor het in ons gestelde vertrouwen en 

hopen nog lang met u samen te werken!

    Namens het Hollandridderkerk team,

Arno de Winter, 

directeur Hollandridderkerk

en gast hoofdredacteur HollandWerkt

Kolenbranderstraat 14, Ridderkerk
Postbus 49, 2980 AA Ridderkerk

T +31 (0) 180 48 22 22
E  sales@hollandridderkerk.nl
www.hollandridderkerk.nl


