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Vernieuwen? Juist nu!

Laat ik maar direct met de deur in

huis vallen. De economie zat en zit

nog steeds veel bedrijven behoorlijk

tegen en wij ontkomen er soms ook

niet aan. Wanneer een klant van ons

financieel ‘het hoofd niet langer

boven water kan houden’ en

bijvoorbeeld failliet gaat, hakt dat er

bij alle betrokkenen, niet in de

laatste plaats bij het bedrijf zelf,

behoorlijk in kan ik u zeggen.

En toch denk ik dat het goed is om

juist nu door te gaan met

ontwikkelen en investeren. In

verbeterde producten en kortere

levertijden. Uiteraard met behoud

van een goede prijs/kwaliteit

verhouding. Zoals u eigenlijk al van

ons gewend was.

Maar ook door te investeren in

informatievoorziening en presenta

tie. In dit kader kan ik u met trots

vertellen dat Vercom International

woord bij daad heeft gevoegd. Wij

hebben onze internetsites namelijk

ingrijpend veranderd! Op

www.vercom.nl kunt u alle infor

matie over ons bedrijf, onze

werkwijze en producten vinden. Wij

horen graag wat u daar van vindt!

Wat hebben wij allemaal veranderd?

Ons nieuwe logo !

Onze vernieuwde website !

www.vercom.nl

Steven Meester



Wat hebben wij voor u?

HDPE ZAKKEN EN FOLIES

Vercom International produceert voor o.a. 

de vleesverwerkende industrie wekelijks

miljoenen HDPE (en LDPE) kratzakken. 

Deze zakken kunnen wij leveren op rol, 

los, geblokt of op plastic pijpjes (easy

open system). Uiteraard allemaal FDA 

geschikt, Vercom International is namelijk

een BRC/IoP en ISO 9001 gecertificeerde

onderneming.

Ook onze HDPE folies zijn van een

constante hoge kwaliteit. Wij durven

daarom te stellen,

Vercom = Goed én Goedkoop !

Profiteer van snelle levering en scherpe

prijzen en neem direct contact op met ons

sales team!

T +31 (0)75 642 02 14

E    sales@vercom.nl

Arnaud Gosman 

over de markt

De grondstofprijzen

De prijzen in de markt voor

grondstoffen….
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Onze productie in Bulgarije……..
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De Nederlandse markt….
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