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Tot onze nog steeds groeiende klantenkring behoren o.a. BAM Materieel, BallastNedam, C-mill,
Deska, Franke RVS, FokkerElmo, KLM, BouwCenter Waldmann, Mitsubishi, OTB Solar,
Roymans, Van Poortvliet, Garage Verbrugge, Vleveka, Vescom, Weir Minerals, Eureva, Yara,
Heerema, Unitron, Delta, Symach, Abet, Deventer Profielen, Metaal Compagnie Brabant, Wicro
Plastics, Vespi, de Groot, Roteb Rotterdam, Harting Bank, BUVO Castings, WHV
Gevelprojecten, Hijman, BAM Kesteren, Yerseke Engine Services, Heras Nederland,
AkzoNobel, Müller Pneus, PeDe, Omegam Laboratoria, Free-Parts, N.A.G., Quispel, Howden,
Vastgoed Onderhoud Centrale, IvS, Ten Cate, Vespi, Winterwarm, Piekfijn, Dow Benelux, Paul
Meijering Metalen, Logus, Xella, MGG Netherlands, AHC Benelux, Contour, Dethon, DB
Schenker, Bavaria, WVH Gevelprojecten, Groenewout, Benzlers, Grobeco, Yme Kuiper, Elotex
(AkzoNobel), Thomassen Machining, Bredenoord Aggregaten, VOC, Mercon Steel, Ligtvoet,
Thule, BAM Infratechniek, Waterschap Peel en Maasvallei, CEVA, Rotterdam Car Center, BAM
Rail, Komatsu, Carmar, Willems Transport, LM Systems, BKB Kunststofbewerking, R&L
Warehousing, C'magne, de Groot Vroomshoop, Animo, Delta, Alrec In-store, Apollo Vredestein,
Bruynzeel, Nyrstar, DMN Noordwijkerhout, Atlas Copco, WPM, Truckland, DHL België, Joulz,
Philips Lighting, Pilkington Europe (Bochum/ Mainz/ Rottenburg/ Rotterdam/ Temse), Stork,
Evonik, Koedood, Thermon Europe, De Waal Staal, Valeo, DiT, Omrin, Venlo Verlading, Leaf,
Pillen, Fibor Packaging, Jobfactory, CTS Group, Ziegler, Odin, Dorel, Sodexo, Damen
Shipyards, Brink Climate Systems, Limseeds, BTG, SETO Logistics, Hafco, Groenrijk, de
Vlieger, Covra, EverFocus, Bredox, DC Druckchemie, Flovac, Medimunne, van de Water,
Marcon, Sam's Kledingactie, WKR, Koedood, Hafmans Pentair, Cloetta, Bakkersland
Wateringen, Dutch Bakery Eindhoven, Dutch Bakery Tilburg, Bakkersland Rotterdam,
Bakkersland Emmeloord, Andritz Biofuel, Verbrugge Zeeland Terminals, Verhulst, HVC,
Benfried, R. van Wesemael, Maxximap, Hoffmann, WH Brady, Staadegaard, Staad, M.
Grooten, Multraship, Inashco, Stienen, Aldi, Packpower, Medux, Senior Aerospace Bosman,
Heijmans, Eriks, Staalmarkt, Abr. de Haan Logistics, Energyst, Systicom, Trespa, Gumax, Iris
Ohyama, Bergsala Enigma, Tevan, Mokveld, van Drimmelen, Nedtrain Tilburg (veiligste
magazijn 2014), Arentis, ITW, Umicore, Rolls Royce, Flint Group, Enecogen, Vialle, Atlant
Groep, DCM, Hak, Superyacht Spares, Van den Bosch, Dow, Styron, AalbersWico, Odin, OQ
Value, Ohra, Politie Leuven, O-I Manufacuring (Maasticht en Leerdam), Bejo Zaden, Toorank,
Weener XL, Trebs, Giebels Meat, Mastermate, Bruns, Ecobliss, TD Prominent, Prinsenmeer,
Vostermans, Teng Wijen, Badotherm, H&S Colstore, Roestvrij, Van Geffen, Groenrijk, Nea
International, Kok, MCB Direct, XPO, Heijmans, Vlastuin, Knapen Trailers, Fuji Seal, Lixero,
Senzer, Axa Stenman, Bakx Foods, Armada Janse, NXP NIjmegen, Jan Snel, SNA Europe,
Hotraco, Superyachts Parts, Maritime Services, De Ruijter International, Essent Energie
Productie, Tresoar, Pavo Sales, Nutricia, Las-Pers, Koers Groep, Tetra Pak, Eijgenhuijsen
Precisie Transport, Etchform, Origio, SAV Walker Hagou, Sapa Profiles, Aras Security,
Wijdeven, Topguard, C.RO, Styron, Gemeente Vlissingen, Axis & Stuifmeel, Ceva, GEA,
Mogema, ACE Wikkeltechniek, Romaco, Clondalkin, Pilkington Deutschland, Interster, Roko
Lastechniek, Symcon, Marsna Paper, Pitpoint, Rijko, Dow, Safan Darley, MAG45, Kringloop
Helmond, Arkema, Huijbregts Groep, Vlisco Groep, Rolls Royce, MGG, Arentis, ZHD, Noordzij
Kabel, Flint, AAK Netherlands, Seafox, Wellant College, Meat Friends, Brandenburg Culinair,
Leen Bakker, Manuli Fluiconnecto, YARA, VolkerWessels Infra, etc.
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Hieronder enkele referentie's over de samenwerking met Maas Holland.

Cor van Knippenberg, veiligheidscoördinator van Dorel (o.a.
Maxi-Cosi, Quinny, Bébé Confort) te Helmond:
“Wat opvalt bij Maas Holland is de hoge accuratesse waarmee de keuring, de rapportage en de
begeleiding worden uitgevoerd. Zij volgen exact de regels en geven daar nog een surplus op.
Ook een belangrijk aspect voor mij als uitvoerende was: het te allen tijde kunnen bellen en
mailen met vragen en daarnaast de goede ondersteuning, welke ik nog nergens zo heb
ervaren. Natuurlijk is het belangrijk dat Dorel nu goed is ingedekt voor de Inspectie SZW en
verzekeringsmaatschappij, maar het gaat vooral om de veiligheid van onze medewerkers en
voorkoming van ongelukken. Daar zijn wij met de ondersteuning van Maas Holland uitstekend
in geslaagd”.

De Heer A. van Rijn, Algemeen Directeur van Transportbedrijf A.
Willems &amp; Zn B.V.
aan het woord:
"De arbeidsinspectie maakte opmerkingen over aanrijdbeveiligingen en belastingborden waarna
we Maas Holland benaderd hebben. Ze reageerde adequaat en hebben een magazijnkeuring
uitgevoerd, draagvermogens bepaald met de daarbij behorende belastingborden en adviezen
gegeven aangaande veiligheid van o.a. aanrijdbeveiligingen. De verschillende merken maakten
daarbij geen verschil. De Arbeidsinspectie had geen opmerkingen meer bij de daaropvolgende
inspectie".
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De Heer J. Snoei, Manager Bedrijfsvoering van Vastgoed
Onderhoud Centrale aan het woord:
"Via internet-zoekmachine bij Maas Holland terecht gekomen. Maas Holland reageerde snel,
goed en adequaat om onze verschillende merken op al onze locatie's in Nederland te keuren.
Verder hebben we gebruik gemaakt van de BelasingbordenService voor de verplichte
opschriften op de stellingen. De keurmeester had een aantal terechte opmerkingen welke we
direct ter harte hebben genomen. Wij kunnen de diensten van Maas Holland van harte
aanbevelen".

De heer M. Renders, directeur/eigenaar van Carmar Wheels and
Tyres
aan het woord:
"We hebben een open cultuur en werken transparant. Onze klanten hechten veel waarde aan
hun kostbare velgen en banden. Vandaar dat ze bij ons in de werkplaats mee kunnen kijken
met de werkzaamheden die we verrichten. Hierdoor komen de klanten ook in de werkplaats die
we uiteraard zo veilig mogelijk willen hebben. Op advies van Maas Holland hebben we aan
aantal aanpassingen gedaan die de veiligheid in ons magazijn en entresolvloer verhogen".

De heer H. Kuiper, Hoofd technische dienst van Ten Cate Protect
aan het woord:
"Op advies van een relatie zijn wij in contact gekomen met Maas Holland. We hebben veel
verschillende merken en typen stellingen staan waaronder ook een aantal gedateerde. Maas
Holland heeft belastingborden geleverd en de veld- en vakbelastingen bepaald aan de hand
van het "dikke" boek en hun relatie met de diverse stelling leveranciers. We hebben nu in
verhouding goedkoop de stellingen weer up-to-date, de andere optie was vervangen. Wij zijn
prima tevreden met de verleende diensten van Maas Holland en bevelen ze van harte aan".
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De heer P. Meijering, directeur/eigenaar van Paul Meijering
Metalen
aan het
woord:
"Ik ken Ton Maas al sinds midden jaren 90 en heeft me toen gewezen op de diverse
mogelijkheden om lange producten compact en efficiënt op te slaan. Ook heeft hij me ten tijde
van de nieuwbouw van goede adviezen voorzien ten aanzien van de logistiek in het langgoed
magazijn. Onlangs heeft hij onze palletstellingen aan een grondige inspectie onderworpen
waarna wij actie hebben ondernomen om het magazijn te optimaliseren en 100% veilig te
maken. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk dat mijn medewerkers ’s avonds weer gezond bij
hun gezin zijn en daarvoor heb ik behoefte aan een externe, onafhankelijke en betrouwbare
partij omdat we zelf deze expertise niet in huis hebben. Met de door Maas Holland
aangebrachte belastingborden weten de heftruckchauffeurs exact wat er maximaal in de
stellingvakken mag worden opgeslagen. Zeker weten dat ik in de toekomst bij logistieke
vraagstukken en uiteraard voor magazijnkeuringen weer bij Ton te rade ga”.

Mevrouw L. van Osch, Safety-Officer van Heras Nederland aan het
woord:
"Via zoekmachine de duidelijke website van Maas Holland gevonden en contact opgenomen
waarna een eerste afspraak snel gemaakt was. Maas Holland kon op korte termijn alle
magazijnsystemen op al onze locatie's in Nederland inventariseren en keuren. Hierdoor hebben
we inzicht gekregen hoe Heras als onderdeel van CRH er voor staat op het gebied van
veiligheid van magazijnsystemen. Maas Holland heeft ons gewezen op verbeterpunten die we
accuraat aangepakt hebben. Wij zijn zeer tevreden met de snelle actie en complete rapportage.
Uiteraard blijven wij van de diensten van Maas Holland gebruik maken in de toekomst".

De heer D. Manenschijn, TQM van Bredenoord Agregaten aan het
woord:
"Via een persbericht in contact gekomen met Maas Holland. Er staan veel verschillende
fabricaten stellingen opgesteld op onze locatie in Apeldoorn. Maas Holland heeft ons door
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middel een keuring gewezen op diverse zaken zoals; verankeringen, breekpennen, verplichte
belastingborden en beschadigingen door aanrijdingen. De keuze is destijds gemaakt op basis
van de prijs/ kwaliteit verhouding en is achteraf een heel goede beslissing geweest. Over de
professionaliteit van keuring, rapportering en verdere afwikkeling zijn wij uitermate tevreden".

De Kwaliteitsfunctionaris van een internationaal bouwconcern
aan het woord:
"Voor een kwestie aangaande ons magazijn, ben ik op zoek gegaan naar een gecertificeerd
bedrijf die de expertise had op dit gebied. Via internet ben ik verschillende bedrijven nagegaan
en zo kwam ik op Maas Holland uit. Maas Holland heeft indruk gemaakt door de
adviesvaardigheid, expertise en rapportage omtrent de veiligheid en regelgeving voor het
gebruik van stellingen in een magazijn. Een voordeel dat ons gebracht heeft is o.a. een
objectieve deskundige blik op de situatie in het magazijn. Naar aanleiding van het adviesrapport
wat was opgesteld, zijn de stellingen aangepast".

De heer R. Govers, QESH manager van Franke Nederland aan het
woord:
"Maas Holland stuurde een schriftelijke mailing juist op het moment dat we overwogen om een
niet merkgebonden keuring uit te laten voeren. Wij hebben ons magazijn, welke bestaat uit vele
verschillende merken en soorten magazijnstellingen, door het onafhankelijk keurbedrijf Maas
Holland laten keuren. We hebben de (jaarlijkse) onafhankelijke keuring uit laten voeren
vanwege de wettelijke verplichting. Maas Holland neemt automatisch weer contact met ons op.
Indien wij een verplaatsing of beschadiging hebben dan zullen we vanzelfsprekend Maas
Holland eerder inschakelen".

De Production Supervisor van een internationaal chemieconcern
aan het woord:

5/6

Referenties van Maas Holland
Geschreven door www.maasholland.nl

"Op internet heb ik Maas Holland gevonden als specialist op het gebied van
magazijninspectie's. Na een "intake" gesprek hebben wij Maas Holland opdracht gegeven tot
het uitvoeren van een keuring en certificering van zowel legbord- als ook palletstellingen. Dat
Maas Holland direct de draagvermogenborden kon bepalen en leveren was een pré. Naar
aanleiding van de keuring hebben we een actieplan opgesteld".

De heer S. Nauta, directeur van Vleveka aan het woord:
"Ik heb Maas Holland via internet gevonden voor het ontwerpen en adviseren van ons
palletstellingenmagazijn. Wij hebben ons magazijn uiteindelijk efficiënter kunnen indelen en de
tekening was een zeer handig praatstuk voor aannemers en elektriciens. Het intakegesprek en
de tekening zelf konden op zeer korte termijn gerealiseerd worden wat ook ons verzoek was.
Ook op het gebied van veiligheid (en eisen die daaraan worden gesteld) hebben wij de
suggesties van Maas Holland ter verbetering onmiddellijk gerealiseerd bij de herindeling.
Uiteindelijk kunnen we meer pallets kwijt dan bij de indeling die we zelf hadden bedacht en sluit
de huidige indeling beter aan op mogelijke uitbreidingen in de toekomst. Door de jaarlijks
terugkerende keuringen zijn onze medewerkers alerter geworden voor wat betreft het
voorkomen van schades. Ik kan de betrouwbare diensten van Maas Holland iedereen
adviseren".

Maas Holland verleent keuringsdiensten aan alle mogelijke bedrijven; op- en overslag bedrijven,
transporteurs, machinefabrieken, service diensten, food & beverage, distributiecentra, etc.
Specifieke referenties op aanvraag via de contactpagina of bel 0493 399 442.

"Vertrouw op Maas Holland voor het veiligste magazijn"

6/6

