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"Wij zetten ons elke dag in om uw project 
tot een succes te maken."

Samen sterk in maatwerk! >
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"De Voskamp Groep is van een 
klein familiebedrijf, handelend 
in ijzerwaren, uitgegroeid tot 
een veelzijdig bedrijf dat actief 
is in de bouw, industrie, 
beveiliging en verduurzaming." 

Voskamp Groep
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De Voskamp Groep bestaat uit diverse divisies met elk hun eigen disciplines: 

>    Bouw en Industrie  >    Industriedeuren

>    Industrietechniek >    Toegangstechniek

>    Aluminium  >    Duurzaam

>    Beveiligingstechniek 

Eén contactpersoon 
voor alle disciplines
l  Coördinatie
l  Kwaliteitscontrole
l  Projectbewaking

Met ruim 70 jaar ervaring en meer dan 500 medewerkers 
zetten wij ons elke dag in voor een optimale samenwerking 
met onze klanten om projecten tot een succes te maken.

Samen sterk in maatwerk!

Assen

Apeldoorn Enschede

Almelo

Rijssen

Roosendaal

Hengelo

Utrecht

Rotterdam

Eindhoven

Groningen

Hooge 
Zwaluwe

Zwolle
Wierden

Zutphen

Amersfoort

Amsterdam

Kracht van het samenwerken
Al onze medewerkers zijn specialisten in hun vakgebied en werken niet regio gebonden. 
Zo heeft u altijd met de juiste persoon te maken, iemand die meedenkt en passende 
oplossingen biedt. Ook wanneer het gaat om andere disciplines binnen de Voskamp 
Groep. Aangezien al onze divisies samenwerken, leveren wij onze klanten een totaal-
oplossing op maat. 

Voskamp Integraal
De Voskamp Groep biedt integrale oplossingen voor opdrachtgevers en gebruikers van 
multifunctionele gebouwen. We combineren de disciplines die nodig zijn voor multi-
functioneel gebruik, bestaande uit hang- en sluitwerk, deurautomatiek, inbraak- en 
brandbeveiliging en vergrendeltechniek. Inclusief de installatie. 

Kortom, wij zijn een veelzijdige leverancier met 
kwaliteitsproducten, die meedenkt, ontzorgt en snel levert!

AluminiumBouw en industrieBouw en Industrie

Beveiligingstechniek Duurzaam

DeurtechniekIndustrietechniek

DeurtechniekIndustriedeuren Toegangstechniek

><

https://www.voskampgroep.nl/
https://www.voskampgroep.nl/contact-vestigingen/
https://www.voskampgroep.nl/referenties/?division=Integrale-Projecten
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"De Voskamp Groep 
heeft maatschappelijk 
verantwoord en duurzaam 
ondernemen hoog in het 
vaandel staan."

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Ondernemen is meer dan het maken van winst. Goed ondernemerschap draagt ook bij 
aan een betere maatschappij. De Voskamp Groep heeft maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan.

l  De Voskamp Groep is in bezit van het certificaat Trede 2 van de PSO Prestatieladder.
 Dit houdt in dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid tot  
 werk(ervaring) bieden. 
l  Wij zijn in het bezit van het certificaat Trede 3 van de CO2 Prestatieladder. Wij voeren
 een energiebesparend bedrijfsbeleid, zoeken constant naar energiebesparende 
 mogelijkheden en maken gebruik van duurzame energie om de CO2 uitstoot verder
 terug te dringen.
l Onder de naam VosGreen biedt de Voskamp Groep een selectie van duurzame artikelen  
 aan. Deze artikelen worden geselecteerd op herkomst, biologisch afbreekbaarheid, 
 recyclebaar- en herbruikbaarheid. Ook op deze wijze nemen wij onze maatschappelijke
 verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, maatschappij en milieu. 

Voskamp Groep
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https://www.voskampgroep.nl/mvo/
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Online bestellen bij Voskamp Bouw en 
Industrie en Voskamp Industrietechniek
Inmiddels is het gebruik van een tablet of computer niet meer weg te denken uit onze samenleving en misschien 
ook wel niet op uw werkplek. In onze vernieuwde webshop is het mogelijk om 24 uur per dag online al uw bestel-
lingen te plaatsen bij Voskamp Bouw en Industrie en Voskamp Industrietechniek. Snel, gemakkelijk en veilig. 

Op alle producten zijn uiteraard uw eigen prijsafspraken 
van toepassing en uw bestelling wordt binnen 
24 uur op de door u opgegeven locatie 
afgeleverd: zoals u van ons gewend bent.

Levering binnen 24 uur

Mission Statement

De Voskamp Groep staat voor: 
 
Samen sterk in maatwerk!

De Voskamp Groep heeft een missie en visie opgesteld, 
waarin 6 kernwaarden centraal staan.

Missie 
Met ondernemend vakmanschap bieden wij onze klanten altijd 
de beste oplossing op maat.

Visie
De Voskamp Groep kiest voor mensgericht ondernemerschap, 
waarbij continuïteit, vitaliteit en plezier centraal staan.

Voskamp Smart Logistics 
Door logistieke processen goed te managen en ervoor te zorgen 
dat de juiste materialen op het juiste moment op de juiste plaats 
worden geleverd, kunnen (faal)kosten en tijdverliezen tot een 
minimum worden beperkt. Wij kunnen producten volledig en just-
in-time op de bouwplaats aanleveren. Hiermee ontzorgen wij u, de 
installateur en alle onderaannemers. 
 

><

https://webshop.voskampgroep.nl/
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"Voor ieder denkbaar 
bouwproject leveren wij 
het gereedschap: voor de 
bouwplaats, industrie, grond-, 
weg-, en waterbouw, civiele 
techniek en interieurbouw."

Voskamp Groep | Bouw en Industrie

l  Kitten en lijmen
l  Schoonmaakmiddelen
l  Handelsprofielen
l  Werkkleding
l  Persoonlijke 
    beschermingsmiddelen

l  Ankerwerk
l  Bevestigingsmiddelen
l  Bouwbenodigdheden
l  Bouwgereedschappen  
l  Bouwmachines
l  IJzerwaren
l  Keetartikelen

><
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De juiste partner
Voskamp is al jaren een begrip als toeleverancier voor 
bouw en industrie. Onze 12 vestigingen leveren uit voor-
raad een zeer breed assortiment van ca. 60.000 artikelen. 
Als het gaat om flexibiliteit en snel leveren kunt u op ons 
rekenen. Alle producten uit het hoofdassortiment worden 
binnen 24 uur geleverd met eigen transport!

Landelijke dekking 
Met vestigingen in Noord-, Oost-, West- en Zuid-Nederland 
is er altijd wel een vestiging bij u in de buurt. Kijk op de 
achterkant van deze brochure voor de adressen.

Bouwcontainer 
Het onderbreken van werk vanwege wachten op een 
levering is niet meer nodig door onze unieke voorraad-
container. De voorraadcontainer is een afsluitbare 
container die op uw projectlocatie geplaatst wordt en 
gevuld is met een, in overstemming met u, bepaald voor-
raadpakket. Zo heeft u alle veelgebruikte materialen altijd 
bij de hand. 

Woningbouwverenigingen 
In het kader van ontzorgen, hebben wij een uniek 
bevoorradingssysteem en outsourcingstraject ontwikkeld 
voor de servicedienst van woningbouwverenigingen. 
Bestellen gaat snel en overzichtelijk, zonder verrassingen 
achteraf. Uitgangspunt hierin is ‘één leverancier voor alles’. 
Dat betekent naast een administratieve verlichting binnen 
uw organisatie een hoge leverbetrouwbaarheid.

Assortiment 
Als toeleverancier van aannemers, timmerfabrieken, 
woningbouwverenigingen en deurenfabrikanten blijven wij 
ons assortiment voortdurend aanpassen aan de vraag van 
onze klanten. 
Ons aanbod bestaat uit een breed pakket ijzerwaren, 
kramerijen, bevestigingsmiddelen en gereedschappen, 
maar ook schoonmaakmiddelen en keetartikelen behoren 
tot het assortiment.
Kwaliteit staat voorop, vandaar ons grote aanbod in 
A-merken. Om ons te onderscheiden bieden wij, binnen 
ons assortiment, ook onder privatelabel concurrerende 
en kwalitatief goede producten aan.

Keuren en reparaties
van gereedschappen 
Voskamp Bouw en Industrie beschikt over een Service 
Center waar de installatie, instructie, onderhoud, reparatie, 
jaarlijkse keuringen (o.a. NEN 3140) en certificering van 
alle machines en (elektrische) gereedschappen worden 
verzorgd.

Meer informatie: www.voskampgroep.nl

VOSTECH

><

https://www.voskampgroep.nl/bouw-en-industrie/
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"Op het gebied van 
hang- en sluitwerk bieden 
wij u een passende oplossing 
voor de timmerindustrie en 
alle utiliteits- en woningbouw-
projecten."

l  Paniek oplossingen
l  Postkasten
l  Projectsloten
l  Scharnieren
l  Sluitsystemen
l  Valdorpels
l  Veiligheidsbeslag
l  Ventilatiesystemen

Voskamp Groep | Bouw en Industrie

l  Aluminium onderdorpels
l  Deurdrangers
l  Draai-valsystemen
l  Garderobes
l  Hang- en sluitwerk
l  Hardglas
l  Hef- en schuifdeurbeslag
l  Kluizen en safes
l  Meerpuntssluitingen

><
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Hang- en sluitwerk
Wij voeren een breed assortiment in onder meer mecha-
nische en elektronische sloten, scharnieren, veiligheids-, 
schuif-, draaival- en hefschuifdeurbeslagen. Voor zowel 
utiliteits- als woningbouw bieden wij u de helpende hand 
om een passende, veilige en deugdelijke oplossing te 
vinden voor uw hang- en sluitwerk, inclusief deuren en 
montage. Om alles inzichtelijk te maken werken wij met 
uniek gecodeerde hang- en sluitwerkstaten of sluitplannen.

Projectbegeleiding 
De zeer complexe regelgeving voor brand- en vlucht-
wegen vergt specialistische kennis. Onze specialisten van 

onze projectafdeling beheersen alle facetten van hang- en 
sluitwerk en stellen een complete bestekbeschrijving voor 
u op, zodat u een passende oplossing krijgt. Samen met 
onze divisies Beveiligingstechniek en Toegangstechniek 
zijn wij u graag van dienst.

Bij elk project is één binnendienstmedewerker, één  
buitendienstmedewerker en één projectbegeleider in het 
magazijn volledig op de hoogte van het project.

Assortiment
Voslux
De Voskamp Groep heeft een groot aanbod A-merken in 
het assortiment hang- en sluitwerk, maar biedt ook een 
exclusief eigen merk voor hang- en sluitwerk:  Voslux. 
Goed van kwaliteit en zeer concurrerend!

Ons assortiment bestaat, naast hang- en sluitwerk, 
ook uit kluizen en postkasten.

Meer informatie: www.voskampgroep.nl

Timmerindustrie
De Voskamp Groep beschikt over ruime technische 
kennis om timmerfabrieken te ondersteunen. Alle 
producten worden in eigen huis op maat gemaakt.

Daarnaast kunnen wij uw voorraad op peil houden 
zonder handeling van uw kant, door middel van ons 
Kanban-systeem. Dit zorgt ervoor dat uw proces niet stil 
komt te staan.

Showroom 

Om een goed beeld te krijgen van het meest recente aan-
bod op het gebied van hang- en sluitwerk nodigen wij u 
graag uit voor een bezoek aan onze showroom.

><

https://www.voskampgroep.nl/bouw-en-industrie/
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"Veiligheid op de werkvloer 
begint bij goed en veilig 
gereedschap én de juiste 
werkkleding aangevuld met 
degelijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen"

l  Handgereedschappen
l  Las- en slijpmiddelen
l  Meetgereedschappen
l  Oogbescherming
l  Schuurmiddelen
l  Schoonmaakartikelen
l  Veiligheidshandschoenen
l  Veiligheidsschoenen
l  Werkplaatsinrichting

Voskamp Groep | Industrietechniek

l  Adembescherming
l  Bedrijfswageninrichting
l  Compressoren
l  Beschermkleding
l  Bevestigingsmaterialen
l  Boren en tappen
l  EHBO-koffers
l  Elektrische gereedschappen
l  Gehoor- en gelaatbescherming

><
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Goed gereedschap
Onze divisie Industrietechniek is dé gespecialiseerde vak-
handel voor iedere technische dienst. 
We zijn ISO-9001 gecertificeerd en leveren o.a. meetgereed-
schappen, elektrische gereedschappen, schuurmiddelen, 
las- en bevestigingsmiddelen. 

Kwaliteit staat voorop, daarom leveren wij alleen top-
merken zoals Spit Paslode, Gedore, Sandvik, Knipex, Stahl-
wille, Stanley, Sortimo, Metalwork, Mitutoyo, Rothenberger, 
Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Festo, 3M, Flexovit en Pferd.

PBM en kleding
De Arbowetgeving geeft aan dat u uw medewerkers dient 
te voorzien van goede werkkleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM’s). Wij bieden u daarin een 
compleet assortiment.  Denk hierbij aan veiligheidshelmen, 
schoenen, gehoorbeschermers, gelaatsschermen, hand-
schoenen en regen- en doorwerkkleding. 

Wij zijn gespecialiseerd in PBM-projecten, -concepten en 
-trajecten en kleden diverse (landelijke) bedrijven, 
instanties en instellingen volgens hun kleurenschema’s of 

huisstijl. Ook verzorgen wij onder het motto ‘’ kleding op 
maat “ daarbij de jaarlijkse 'passessies' voor hun medewer-
kers.  

Onze aanpak bestaat uit optimaliseren en centraliseren. 
Bestellen via ons online bestelsysteem ontzorgt u rond de 
uitgifte van persoonsgebonden bedrijfskleding en PBM’s 
en is ook nog eens kostenbesparend. Kortom, wij nemen 
u graag het werk uit handen en verzorgen het complete 
werkkleding- en PBM-pakket.

Keuringen en service 
In ons ISO-gecertificeerd Service Center, of desgewenst op 
locatie, worden alle elektrische gereedschappen en 
machines als ook PBM-artikelen en klimmaterialen volgens 
NEN 3140 gekeurd, gecertificeerd en geregistreerd in ons 
managementbeheersysteem Centix. Onze technische 
dienst opereert landelijk en zorgt voor snelle reparaties 
en indien nodig voor inzet van leenapparatuur. 

Kalibratieservice
Meetnauwkeurigheid bij het gebruik van lasers, moment-
sleutels, afstandsmeters en waterpassen is essentieel. 
Wij adviseren om uw instrumenten elk jaar te testen. Wij 
beschikken over een eigen gecertificeerde kalibreerruimte 
met klimaatvoorziening. 

Compressoren
Wij leveren, installeren en onderhouden complete compres-
sorinstallaties van topmerken als Bauer en Atlas Copco. Ook 
beschikken we over een eigen private label lijn 
onder de naam Vosair. Meer informatie: www.voskampgroep.nl

Bedrijfswagen-
inrichting
Wij leveren bedrijfswageninrichtingen van het 
merk Sortimo. Als het gaat om orde, veiligheid 
en efficiënte laadruimte-indelingen staan 
onze ervaring, aanpak en deskundigheid 
garant voor innovatieve, efficiënte bedrijfs-
wagen-inrichtingen van duurzame kwaliteit.

><

https://www.voskampgroep.nl/industrietechniek/
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"Wij staan borg voor 
vakwerk door onze 
jarenlange ervaring op 
het gebied van aluminium 
en rvs producten."

l  Plaatmaterialen
l  Lekdorpels
l  Dakranden
l  Totaalsystemen

Voskamp Groep | Aluminium

l  Balkonhekken
l  Lessenaarsdaken
l  Koepels
l  Vouwdaken
l  Lichtstraten
l  Metselprofielen
l  Muurafdekkers

><
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Vakwerk op maat
Voskamp Aluminium is een toonaangevende specialist in 
aluminium en rvs-producten voor de bouw en industrie. 
Wij ontwerpen, produceren en monteren aluminium 
producten voor projecten in heel Nederland. 
Wij werken voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten 
in opdracht van o.a. aannemers, bouwbedrijven, woning-
bouwverenigingen, constructiebedrijven, architecten en 
particulieren.

Productie en bewerkingen
Onze jarenlange ervaring, in combinatie met het 
produceren in eigen huis, staat borg voor vakwerk. 
Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken van alle aluminium 
profielen én overige producten die op dit gebied verkrijg-
baar zijn. Bewerkingen als knippen, zetten, lassen, zagen, 
stansen, boren en uithoeken behoren tot onze speciali-
teiten en bieden veel mogelijkheden binnen de bouw.

Meer informatie: www.voskampaluminium.nl

Totaalsysteem
Het Totaalsysteem is een benaming voor een productielijn, 
dat varieert van aluminium metselprofielen tot aan alumi-
nium hangsteigers. Het systeem is geheel van aluminium 
en gaat vele malen langer mee, daarnaast is het gebruiks-
vriendelijk vanwege het gewicht. 

Ons eigen ontwikkelde gepatenteerde Totaalsysteem 
biedt optimale bescherming voor uw personeel en biedt 
efficiëntie bij het bouwen. Het systeem is uitvoerig getest 
en goedgekeurd door Aboma-Keboma. 

Plaatwerk
Wij ontwerpen, produceren en monteren cassette gevel-
systemen, waterslagen, lekdorpels en muurafdekkers. 

Alle producten worden op maat gemaakt en kunnen 
voorzien worden van poedercoating in nagenoeg elke 
gewenste RAL-kleur. Ook veredeling d.m.v. anodiseren 
behoort tot de mogelijkheden.

Overkappingen 
Voskamp Aluminium levert op maat gemaakte overkap-
pingen voor diverse bedrijfstakken.  
Wij produceren vouwdaken, lessenaarsdaken, lichtstraten 
koepels en piramides voor kleine en grote projecten. 

Wij hebben een uniek gepatenteerd vouwdak ontwikkeld 
die een groot aantal terrassen en zwembaden in ons land 
overdekken.

Al onze aluminium overkappingen worden gecombineerd 
met acrylaat, polycarbonaat of glas. Onze vouwdaken 
worden voorzien van polycarbonaat of opaal.

Het Totaalsysteem wordt op maat gemaakt naar de 
wensen van de klant.

><

https://www.voskampgroep.nl/aluminium/
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"Wij bieden duurzame 
beveiligingsoplossingen 
voor continuïteit, veiligheid 
en comfort!"

l   Brandbeveiliging
l   Camera observatie
l   Security Management systemen
l   Parkeeroplossingen

Voskamp Groep | Beveiligingstechniek

l   Inbraakbeveiliging
l   Toegangscontrole  
l   Ver- en ontgrendeling 
l   Deurautomatiek  

><
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Meer informatie: www.voskampbeveiligingstechniek.nl

Voor veel branches 
dé beveiligingsspecialist
De branches waarop wij ons richten zijn onder andere: 
zorg, onderwijs, industrie, vastgoed, overheid en logistiek. 
Wij weten wat daar speelt en kennen de regelgeving, de 
omstandigheden, de uitdagingen en kansen.

Door onze jarenlange ervaring in deze sectoren zijn wij een 
belangrijke adviseur, leverancier én partner. Wij borgen 
een veilige werkomgeving en helpen onze klanten om hun 
organisatiedoelstellingen te halen.

Een integrale kijk op 
veiligheid!
Het beschermen van gebouwen, goederen en mensen be-
gint met een gedegen veiligheidsanalyse. Wij kijken daarbij 
naar veiligheidsrisico’s, maar ook naar het dagelijks gebruik 
en de bedrijfsdoelstellingen. 

Deze aanpak leidt tot een effectieve en integrale 
beveiligingsoplossing, waarin alle maatregelen op elkaar 
en op het doel zijn afgestemd. Met hoogwaardige appara-
tuur creëren wij vervolgens een bedrijfszekere en veilige 
werkomgeving.

Kwaliteit en zekerheid
Wij maken gebruik van hoogwaardige en gecertificeerde 
producten. 

Wij zijn gecertificeerd op het gebied van beveiliging, 
kwaliteit, veiligheid en milieu;
l  Certificaat BORG technisch beveiligingsbedrijf,
l  Certificaat Brandmeld- en ontruimingsinstallaties, 
l  Certificaat ISO-9001:2015,
l  Certificaat VCA ** 2017/6.0,
l  Certificaat CO-2 Prestatieladder, trede 3.

Montage
De systemen worden door onze eigen specialisten 
gemonteerd. Wij dragen zorg voor een gebruiksklare 
oplevering, inclusief instructie aan de beheerder. Onze 
systemen kenmerken zich door hun bedieningsgemak.

Projectaanpak
Onze projectleiders nemen vooraf de planning met u door, 
waardoor u zo min mogelijk last heeft van onze werkzaam-
heden. Wij zorgen ervoor dat uw project goed, op tijd en 
naar tevredenheid wordt afgerond.

><

https://www.voskampgroep.nl/beveiligingstechniek/
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"Integrale beveiligings-
oplossingen met 
dienstverlening die 
klanten ontzorgen."   

Voskamp Groep | Beveiligingstechniek

l  Preventief onderhoud
l  24/7 serviceverlening
l  Service op afstand
l  Beheerder brandmeldinstallaties
l  Logboek online

><

l  Software as a Service
l  Alarmcentralediensten
l  Alarmopvolgingsdiensten
l  Veiligheidsscan

><
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Meer informatie: www.voskampbeveiligingstechniek.nl

Continuïteit waarborgen
Uw beveiligingssysteem maakt een essentieel onderdeel 
uit van een veilige werkomgeving en de continuïteit van 
uw bedrijfsvoering.

Wij waarborgen dit voor u met onze dienstverlening voor 
preventief onderhoud en onze 24/7 serviceverlening. 

Ontzorgen met 
'Service op afstand'
Organisaties zijn continu in verandering; personeels-
bestanden muteren en bestemmingen van ruimten 
veranderen. Het borgen van veiligheid in zo’n omgeving 
vraagt daarom continu aandacht. 

Wij kunnen u de zorg voor het beheer van uw beveiligings-
systemen volledig uit handen nemen. Zo kunt u zich rich-
ten op uw eigen business.

Software in de cloud 
Voor de software van uw beveiligingssysteem is vaak een 
server noodzakelijk. Met onze Saas-diensten (Software as 
a Service) bespaart u op de aanschaf van een server en 
wordt deze software in een veilige cloud-omgeving 
ondergebracht. Wij zorgen voor een veilige verbinding en 
desgewenst voor het beheer van uw beveiligingssysteem. 

Logboek online 
Met deze dienst behoort het papieren logboek van uw 
brandmeldsysteem tot het verleden. Vanuit dit online 
logboek beschikt u over alle relevante gegevens van uw 
brandmeldinstallatie op uw mobiel, tablet of laptop.

Beheerder brand-
meldinstallaties
Op een brandmeldinstallatie dient er, conform de 
regelgeving, maandelijks beheer te worden uitgevoerd.

Wij kunnen deze maandelijkse taak van u overnemen, 
waardoor u voldoet aan de wettelijke eisen en u 
verzekerd bent van een veilige werkomgeving.

><

https://www.voskampgroep.nl/beveiligingstechniek/
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l  Overheaddeuren
l  Brandwerende deuren
l  Snelloopdeuren
l  Docksystemen
l  Rolhekken en -deuren
l  Slagbomen 

"Met ruim 30 jaar ervaring 
zijn wij een betrouwbare 
partner op het gebied van 
van bedrijfsdeuren en 
docksystemen."

Voskamp Groep | Industriedeuren

><
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Meer informatie: www.voskampindustriedeuren.nl

Innovatief in bedrijfsdeuren
De afdeling bedrijfsdeuren heeft zich gespecialiseerd in het 
leveren, monteren en onderhouden van deursystemen. 
Met ruim 30 jaar ervaring is Voskamp Industriedeuren een 
betrouwbare partner op het gebied van bedrijfsdeuren en 
docksystemen. Doordat montage, service en onderhoud in 
eigen beheer worden uitgevoerd, garanderen wij een 
optimale overgang van aankoop tot gebruik.

Ons brede productenpakket biedt de mogelijkheid om in 
vrijwel iedere situatie maatwerk te leveren op het gebied 
van bedrijfsdeuren en docksystemen. Onze hoogwaardige 
producten voldoen aan alle gestelde CE- en NEN-
normeringen.

Service en onderhoud
Om uw deur- of docksysteem betrouwbaar en gebruiks-
vriendelijk te houden, is een jaarlijkse controle en keuring 
raadzaam. Door een onderhoudsovereenkomst af te 
sluiten met onze serviceafdeling zorgt u ervoor dat uw 
bedrijfsdeuren optimaal blijven functioneren. Neem geen 
risico’s en verleng de levensduur van uw deuren! Wij 
maken graag een passend voorstel.

Klantenportal 

Wij bieden u middels een klantenportal inzicht in uw 
onderhoudscontract. De uitgevoerde werkzaamheden, 
werkbonnen, facturen en inspectierapporten worden 
duidelijk voor u in beeld gebracht. Zo heeft u altijd alles 
inzichtelijk.

><
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"Wij willen de beste zijn 
in serviceverlening. 
Heel simpel eigenlijk."

Voskamp Groep | Toegangstechniek

l   Draaideurautomaten
l   Automatische schuifdeuren
l   Gecontroleerde deurdrangers  
 (vrijloop, rookdetectie etc.)
l   Vergrendeling en toegangs-
 controle

l   24 uursservice 
  Zowel nieuwbouw- als 
 renovatieprojecten

Specialist in samenwerking met:
l  Zorginstellingen
l  Woningcorporaties
l  Verenigingen van eigenaren 
 (en beheerders)
l  Eigenaren en beheerders van  
 kantoorgebouwen

><



21

Meer informatie: www.voskamptoegangstechniek.nl

Goede begeleiding
Zaken doen met Voskamp Toegangstechniek is duidelijk 
zaken doen.

Één contactpersoon voor commercieel advies en één 
contactpersoon voor technische begeleiding op het werk.

Wij maken het niet moeilijker dan het is.

Service: een werkwoord
Een tevreden klant, vandaag… en morgen!

Met de installatie van nieuwe systemen en het onder-
houden van bestaande installaties worden wij blij 
wanneer wij een glimlach op uw gezicht zien…

Daar doen wij het voor! 

Veilig en betrouwbaar
Een goed en veilig eindprodukt kunnen wij alleen 
realiseren in samenwerking met betrouwbare fabrikanten.

Daarom doen wij ook alleen zaken met partners die wij al 
jarenlang kennen en die kwalitatief tot de top van de markt 
behoren.

Gewoon, omdat wij het beste voor u willen!

Veilig!
Een veilige werking van automatische deuren is essentieel.
Daarom worden onze installaties voorzien van beveiligingen 
en sensoren die voldoen aan alle eisen.

Onze medewerkers worden continu geschoold om de 
installaties volgens de meest recente regelgeving te 
installeren en te beveiligen.

Vakkundig!
 
Onze medewerkers zijn vakkundig opgeleid en worden 
continu (bij)geschoold om up to date te blijven.

Onze adviseurs, projectleiders, werkvoorbereiders en 
monteurs hebben passie voor het vak en zijn altijd bereid 
om van iedere nieuwe situatie te leren en deze kennis met 
u te delen.

><
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"Op het gebied van 
milieuvriendelijke 
bedrijfsvoering bieden 
wij u in iedere situatie 
een passende oplossing."

l  Ledverlichting
l  Laadstations
l  Energieadvies
l  Zonnepanelen

Voskamp Groep | Duurzaam

><
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Duurzame oplossingen
voor iedere ondernemer
Voskamp Duurzaam biedt u diverse mogelijkheden een 
milieuvriendelijke bedrijfsvoering op te bouwen en daar-
naast kosten te besparen. Een duurzame werkplek 
is écht te realiseren!

Energieadvies
Grote bedrijven zijn verplicht om een energie-audit (EED) 
uit te voeren, waarin wordt aangetoond welke besparende 
maatregelen zij kunnen nemen. Voskamp Duurzaam heeft 
ervaring in het opstellen van EED rapportages. Met een 
erkende energieconsultant maken we een plan van aanpak. 
Aansluitend kunnen quick wins door ons worden 
gerealiseerd, waaronder het installeren van ledverlichting, 
laadstations en zonnepanelen. Ook adviseren wij in 
mogelijkheden tot monitoring van uw stroomverbruik. 

Zonnepanelen
Voskamp Duurzaam levert en installeert zonnestroom 
installaties voor de zakelijke markt. Wij beoordelen uw 
dak op geschiktheid voor zonnepanelen aan de hand van 
satellietfoto’s en een elektrische installatiescan in de 
meterkast. Dit werken wij voor u uit in een advies waarbij 
wij ook rekening houden met eventuele subsidiemogelijk-
heden. Een vakkundig team draagt zorg voor het compleet 
opleveren van een werkende installatie. Ook uw dak is geld 
waard, wij helpen u graag verder!

Laadstations
Wanneer u kiest voor elektrisch rijden, adviseren wij 
gebruik te maken van professionele laadstations om veilig 
te laden. Voskamp Duurzaam biedt u de juiste oplossing 
voor uw situatie. Onze laadstations zijn ingenieus en stellen 
u in staat om, in de voor u wenselijke snelheid, uw voertuig 
op te laden. Ook is het mogelijk om uw station te voorzien 
van uw eigen bedrijfslogo. Wij helpen u graag om u te 
ondersteunen met de verduurzaming van uw wagenpark!

Ledverlichting
Wij ontwerpen lichtplannen op maat voor zowel nieuwbouw- 
als renovatieprojecten en berekenen de besparing die u met 
ledverlichting behaald. Daarnaast zijn wij ons bewust dat 
licht en armatuur passend moeten zijn in de ruimte waar 
het toegepast gaat worden. Verlichting in een zwembad 
vraagt bijvoorbeeld om een andere oplossing dan in een 
kantoorruimte.

Ook traditionele TL buizen kunnen eenvoudig worden ver-
vangen door ledbuizen, zonder het armatuur te vervangen. 
Tevens kunt u als bedrijf een deel van uw investering terug-
krijgen middels de beschikbare subsidiemogelijkheden. 
Voskamp Duurzaam biedt u in iedere situatie een 
passende oplossing voor uw verlichtingsvraagstuk.

Meer informatie: www.voskampduurzaam.nl

><
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Voskamp Groep: Alle divisies en vestigingen op een rij 

www.voskampgroep.nl Volg ons op:

Voskamp Bouw en Industrie
Bornerbroeksestraat 459b, 7609 PK Almelo
Postbus 711, 7600 AS Almelo
T 0546 - 838 485
E bouw.almelo@voskampgroep.nl 

Van der Madeweg 53, 1114 AM Amsterdam
T  020 - 6944 888
E bouw.amsterdam@voskampgroep.nl

Laan van Malkenschoten 71, 7333 NP Apeldoorn
T  055 - 5395 490
E bouw.apeldoorn@voskampgroep.nl

Winkler Prinsstraat 11, 9403 AZ Assen
T 0592 - 245 970
E bouw.assen@voskampgroep.nl

Kanaaldijk Zuid 3, 5613 LE Eindhoven
T  040 - 2909 600 
E bouw.eindhoven@voskampgroep.nl

Twekkeler-es 6, 7547 SM Enschede
T 053 - 4325 000
E bouw.enschede@voskampgroep.nl

Ulgersmaweg 49, 9731 BL Groningen
T  050 - 542 0888
E bouw.groningen@voskampgroep.nl

Argon 27, 4751 XC Oud Gastel
(Borchwerf II, Roosendaal)
T  0165 - 349 888
E bouw.roosendaal@voskampgroep.nl 

Caïrostraat 131, 3047 BB Rotterdam
T  010 - 2088 650
E bouw.rotterdam@voskampgroep.nl 

Jutestraat 35 , 7461 TS Rijssen
T  0548 - 542 254
E bouw.rijssen@voskampgroep.nl

Australiëlaan 8 , 3526 AB Utrecht 
T  030 - 2806 010
E bouw.utrecht@voskampgroep.nl

Voskamp Industrietechniek 
Amarilstraat 13, 7554 TV Hengelo
T  074 - 2500 000
E industrietechniek.hengelo@voskampgroep.nl

Compressor Service Techniek
Bedrijvenstraat 9, 7641 AM Wierden (Ov)
T  0546- 578 252
E  info@cst-schiphorst.nl

Europanel
Kalanderstraat 10C, 7461 JM Rijssen
T  074 - 2433 393
E  info@europanel.nl

Voskamp Aluminium 
Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo
T    0546 - 454 575 
E    aluminium@voskampgroep.nl

Voskamp Beveiligingstechniek 
Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo 
Postbus 200, 7600 AE Almelo 
T   0546 - 454 546 
E    beveiliging.almelo@voskampgroep.nl

Valutaboulevard 34, 3825 BT Amersfoort
T  088 - 4403 340 
E beveiliging.amersfoort@voskampgroep.nl

Kanaaldijk Zuid 3 , 5613 LE Eindhoven
T  088 - 4403 320
E beveiliging.eindhoven@voskampgroep.nl

Zonnehorst 8, 7207 BT Zutphen
T  088 - 4403 330
E beveiliging.zutphen@voskampgroep.nl

Botterweg 14a, 8042 PA Zwolle
T 088 - 4403 350
E beveiliging.zwolle@voskampgroep.nl

Installatiebureau Pals
Thijssenweg 2b, 4927 PC Hooge Zwaluwe
T  076 - 5933 621
E info@palsbv.nl

Voskamp Duurzaam 
Bornerbroeksestraat 459b, 7609 PK Almelo
T    0546 - 750 512  
E    duurzaam@voskampgroep.nl

Voskamp Industriedeuren 
Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo
T  088 - 1104 000
E   industriedeuren@voskampgroep.nl

Valutaboulevard 34, 3825 BT Amersfoort
T   088 - 1104 000
E industriedeuren@voskampgroep.nl

Botterweg 14a, 8042 PA Zwolle
T   088 - 1104 000
E industriedeuren@voskampgroep.nl

Voskamp Toegangstechniek
Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo
T   088 - 1104 050  
E    toegangstechniek@voskampgroep.nl

Valutaboulevard 34, 3825 BT Amersfoort
T   088 - 1104 050
E toegangstechniek@voskampgroep.nl

Papier van 
verantwoorde 
herkomst

< <

https://www.voskampgroep.nl/
https://www.voskampgroep.nl/contact-vestigingen/
https://www.facebook.com/VoskampGroep/
https://www.instagram.com/voskamp_groep/?hl=nl
https://www.linkedin.com/company/voskamp-groep-b-v-/
https://twitter.com/voskampgroep
https://www.youtube.com/channel/UCxvfPF3Ng-Ug-YveAWRDw3g
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