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Met deze Viswijzer 2020 heeft u ons laatste papieren 
handboek in handen. Want deze jaarlijkse update – waar-
bij we de adresgegevens en websites van tal van organisa-
ties en bedrijven in de visbranche checken en voor u op 
een rij zetten – krijgt een heel andere opzet. In een wereld 
waarin dingen steeds sneller veranderen, moet een bedrij-
venregister continu online zijn en steeds aangevuld kun-
nen worden. Dat deden we al op www.vismagazine.nl, en 
die online bedrijvengids breiden we nu uit. 
We brengen als uitgeverij namelijk meer bladen uit dan 
alleen Vismagazine en we merken dat alle branches 
waar we voor werken op verschillende manieren aan el-
kaar gelinkt zijn. Machinefabrikanten die aan vis- en 
vleesverwerkers leveren, kruidenspecialisten die met 
bakkers, slagers en visspecialisten werken. Bakkers, ijs-
salons, slagers en viszaken die van dezelfde kassasyste-
men of arbo-regelingen gebruik maken, en ga zo maar 
door. Dus bundelen we nu al die verschillende branches 
in één Food&Drinks Bedrijvengids. Daarin vindt u leve-
ranciers aan (vers-)speciaalzaken zoals slagers, viswin-
kels, bakkers, ijssalons, slijters, pompshops, en de 
levensmiddelenindustrie terug. De Food&Drinks Bedrij-
vengids biedt het grootste netwerk in food & drinks ge-
koppeld aan de tijdschriften van Alea Publishers: Bakkers 
in Bedrijf, Vismagazine, Vlees+, Pompshop, More than 
Drinks!, Vakblad IJs! en EVMI.
Uiteraard kunt u daar nog steeds op visgerelateerde be-
drijven zoeken, maar wie weet komt u in het nieuwe uit-
gebreide register ook eens uit een andere sector een 
bedrijf tegen dat u verder kan helpen met uw onderne-
ming. Bovendien verschijnen vanaf september in elk 
nummer van Vismagazine de betalende bedrijven in een 
overzicht achterin het blad. 
U vindt de Food&Drinks Bedrijvengids op www.vismaga-
zine.nl. Wilt u zelf in de online database worden opgeno-
men, neem dan contact op met Bart Veenstra 
(06-31768828 |  bartveenstra@aleapublishers.nl) of bena-
der ons via de website.

Michelle de Koning
hoofdredacteur Food

ALEAPUBLISHERS

VISwijzer 2020  |  3



www.vismagazine.nl

 

Naast het leveranciersoverzicht kunt u op de 
website natuurlijk nog veel meer vinden. U leest 
het laatste nieuws, vindt er onze vacaturebank, 
interessante links en u leest er alles over  
aankomende beurzen.

Schrijf u via de 
website ook in  
voor onze digitale 
nieuwsbrief. Zo 
bijft u automatisch 
op de hoogte van 
het laatste nieuws!

En wilt u ons iets laten weten?
Mail dan naar de redactie: info@vismagazine.nl

Kijk snel op www.vismagazine.nl
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De belangrijke nationale en internationale beurzen en 

evenementen in de visketen: visserij,  verwerking, 

verpakking, vervoer, detailhandel, horeca. Kijk voor de 

actuele stand van zaken en eventuele verplaatsingen 

van evenementen op www.vismagazine.nl bij Agenda.

Beursagenda

23 t/m 25 juni 2020
Empack 2020
Utrecht, Jaarbeurs
Verpakkingsbeurs met de nieuwste techno-
logieën en producten live in werking. Laat-
ste ontwikkelingen op het gebied van 

verpakkingen, verpakkingsmachines en 
label & printoplossingen en de logistiek, dis-
tributie, verpakken en automatisering hier-
van. 
www.easyfairs.com/empack-nl

BEURSAGENDA
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13-15 oktober 2020
Maritime Industry
Gorinchem, Evenementenhal
Vakbeurs voor de maritieme branche met een 
volledig aanbod van producenten, importeurs, 
constructeurs, groothandelaren en toeleveran-
ciers aan de binnen- en zeevaart en visserij.
www.evenementenhal.nl/gorinchem

18 t/m 22 oktober 2020
Sial
Parijs (F), Parc des Expositions de Paris-Nord Vil-
lepinte
De internationale voedingsmiddelenvak-
beurs Sial vindt plaats van 18 tot en met  
22 oktober 2020 in Parijs. Deze tweejaarlijkse 
vakbeurs biedt volop inspiratie voor de hele 
voedingsmiddelenindustrie.
https://www.sialparis.com/

2021:
11 t/m 14 januari 2021
Horecava
Amsterdam, RAI
Dé nationale vakbeurs voor de horeca en 
catering.
www.horecava.nl

25 februari t/m 3 maart 2021
Interpack Processing&Packaging
Düsseldorf (D), Messe
Grote internationale verpakkingsbeurs. 
https://www.interpack.com/

Datum nog onbekend 
Seafood Expo Global
Seafood Processing Global
Brussel (B), Expo
Belangrijkste en grootste visvakbeurs ter we-
reld.
www.seafoodexpo.com/global ◼

29 juni 2020
Foodvakdag
Een nieuw overkoepend vakevent van Vis-
magazine voor retailers in Food. Door middel 
van korte, inspirerende en informatieve se-
minars en workshops, word je geïnformeerd 
over vakgerelateerde onderwerpen naar 
keuze. Het evenement is bestemd voor alle 
retailondernemers in Food, van vlees tot vis, 
van brood tot kaas en van dranken tot ijs.
https://foodvakdag.nl/

21 t/m 23 september 2020
Gastvrij Rotterdam
Rotterdam, Ahoy
Horeca vakbeurs voor ambitieuze horeca-
professionals.
www.gastvrij-rotterdam.nl

28 & 29 september 2020
Vakbeurs Foodspecialiteiten
Houten, Expo
Vakbeurs voor verkopers van foodspecialitei-
ten.
www.vakbeursfoodspecialiteiten.nl

2 en 3 oktober 2020
Holland Fisheries Event
Urk, De Koningshof Party & Events
Op 2 en 3 oktober 2020 wordt voor de 5e 
keer De Koningshof Party & Events in Urk 
omgebouwd tot beursvloer voor exposanten 
en bezoekers uit de maritieme sector. De 
visserij- en maritieme beurs van Nederland 
staat in het teken van investeren in innove-
ren op het gebied van techniek en kennis.
www.holland-fisheries.nl

12 t/m 14 oktober 2020
BBB Maastricht
Maastricht, MECC
Internationale vakbeurs voor horeca, groot-
verbruik en voedingssector.
www.bbbmaastricht.nl



ORGANISATIES

 
Van bestuurlijke platformen tot coöperaties, van jongeren 

tot kustvissers en van garnalen tot kweekvis; de branche 

biedt een uitgebreid netwerk aan organisaties en 

verenigingen.

ORGANISATIES 
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Organisaties in  
de vissector 

▶

Bestuurlijk Platform Visserij (BPV)
Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV) is in
2002 opgericht om de visserijsector te on-
dersteunen en de belangen daarvan richting 
de landelijke overheid en de Europese Com-
missie te behartigen.
Het BPV telt 20 leden: 14 visserijgemeenten 
en 6 provincies (Noord-Holland, Zeeland, 
Flevoland, Groningen, Friesland en Zuid-
Holland). Volgens het BPV liggen de kansen 
voor het versterken van de economische po-
sitie van de vissector vooral bij het verbete-
ren van de kwaliteit, het verbreden van het 
assortiment, het vergroten van de efficiëntie, 
het verbeteren van het imago en het samen-
werken in de keten.
Adres:
Voorzitter Jo-Annes de Bat
Contactpersoon: Dhr. J.Brands
Postbus 77, 8320 AB Urk
Tel.:  06 10262224
E-mail:  j.brands@urk.nl

Branche Organisatie Garnalen
In 2015 is de Branche Organisatie (B.O.) Gar-
nalen  opgericht. Alle Nederlandse garnalen 
PO’s, alle Vebega-garnalenhandelaren en alle 
NOVA-visafslagen zijn hierin aangesloten. 
De B.O. gaat in Den Haag en Brussel erken-
ning aanvragen bij het Ministerie en Europa, 
waarna ze ketenbreed gaan werken aan 
kwaliteit en duurzaamheid. De B.O. richt 
zich op voedselveiligheid.
Ook de werking van garnalenzeven is een 
van de aandachtpunten. Deze organisatie is 

een overlegtafel, het werk gebeurt vanuit de 
aangesloten organisaties.
Adres:
Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Tel.:  079 3030310
Website:  www.garnalenbo.nl

Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO)
De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) is 
een samenwerkingsverband van producen-
tenorganisaties die actief zijn in de kotter-
visserij op de Noordzee, Waddenzee en 
kustwateren, Skagerrak en het Kanaal.
Bij de CVO zijn de volgende producenten-
organisaties aangesloten: Delta Zuid, Neder-
landse Vissersbond, Texel, West, Urk en de 
Internationale Garnalen Producenten Orga-
nisatie Rousant U.A. CVO streeft naar een 
duurzame beroepsvisserij door zich in te 
zetten voor het certificeren van visserij-
producten met internationaal erkende duur-
zaamheidslabels, zoals de Marine 
Stewardship Council (MSC) en Friend of the 
Sea (FOS) en actief te zijn in de afzetbevor-
dering van gecertificeerde vis van de leden 
van de bij de CVO aangesloten PO’s.
Adres:
Het Spijk, 20 8321 WT Urk
Tel.:  0527 698151
E-mail:  secretariaat@cvo-visserij.nl
Website:  www.cvo-visserij.nl

Eel Stewardship Fund
Het Eel Stewardship Fund is opgericht in 
2015 om activiteiten te financieren die bij-
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dragen aan het herstel van de palingstand 
in de Europese binnenwateren.
Het fonds wordt onder andere ingezet om 
glasaal op te vangen op plekken waar zij 
zelf niet zouden overleven en vervolgens 
uit te zetten in gezonde opgroeigebieden. 
Het fonds steunt eveneens Paling Over De 
Dijk-projecten, waarbij volwassen palingen 
worden geholpen om veilig terug te zwem-
men naar hun paaigronden in de oceaan.
Het ESF stimuleert wetenschappelijk on-
derzoek naar paling. Ook stimuleert het 
ESF de ontwikkeling van de Sustainable 
Eel Standard door de Sustainable Eel 
Group. Deze standaard zorgt voor een vol-
ledig gesloten Chain of Custody.
Tot slot stimuleert het fonds de ontwikke-
ling en invoering van milieu- en diervrien-
delijke verwerkingsmethoden.
Website:  www.esf.international/nl/
E-mail:  www.esf.international/nl/email 
  formulier

Garnalenvissersbond
Internationale Garnalen PO Rousant UA  
Garnalenvissersbond behartigt de belangen 
van 71 garnalenvissers.
Adres:
Reitdiepskade 21, 9974 PJ Zoutkamp
Telefoon:  0595 447150
Mobiel:  06 22394824 M.J. van der Ploeg
E-mail:  info@garnalenvissersbond.nl

Jongerennetwerk Visserij
Het Jongerennetwerk Visserij is begin 2013 
opgericht voor en door ondernemende 
jonge vissersmannen en -vrouwen tot 30 
jaar oud.
De organisatie vindt het belangrijk dat de 
jeugd weet wat er nu in de sector gebeurt
om in te kunnen spelen en mee te den-
ken over de toekomst. Ze willen dat 
doen met verstand van zaken, niet al-
leen over het vissen, maar ook over de 
visserij.

10  |  VISwijzer 2020



▶

Het Jongerennetwerk Visserij heeft vier pij-
lers: kennis, contact, betrokkenheid en 
zichtbaarheid. Voor algemene vragen kunt u 
terecht bij Durk van Tuinen en Sarah Ver-
roen.
Adres:
Postbus 64, 8300 AB Emmeloord
E-mail:  jongerennetwerk.visserij@hotmail.com
Website:  www.jongerennetwerkvisserij.nl

Nederlands Mosselbureau
Het Nederlands Mosselbureau zorgt er-
voor dat de Zeeuwse mossel in Neder-
land en daarbuiten altijd op de kaart 
staat. Om dit realiseren wordt samen-
gewerkt met partijen die passie hebben
voor Zeeuwse mosselen zoals chef-koks, 
visspecialisten en onderwijsinstellingen. 
Zij maken het verschil in het streven 
naar het doel om het authentieke ver-
haal van de Zeeuwse mossel bij consu-
menten en professionals continue onder 
de aandacht te brengen.
Adres:
Dregweg 2, 4401 LD Yerseke
Postbus 133, 4400 AC Yerseke
Tel.:  06 46611099
E-mail:  info@mosselbureau.nl
Website:  www.mosselbureau.nl/
  www.mosselen.nl

Nederlandse Mosselveiling
De Nederlandse Mosselveiling BV is in 2015 
opgericht door de mosselproducenten, ver-
enigd in de Producentenorganisatie van de 
Nederlandse Mosselcultuur. De veiling 
neemt een belangrijke plaats in: mosselen 
die in Nederland in de Waddenzee en Oos-
terschelde worden gekweekt, vinden via 
deze veiling de weg naar de handel in België, 
Duitsland, Frankrijk en de binnenlandse 
markt. Op de mosselveiling wordt de trans-
actie tot stand gebracht en de kwaliteit be-
oordeeld wat betreft formaat en het 

vleesgewicht. Daarnaast verzorgt de mossel-
veiling de informatievoorziening naar kwe-
kers, kopers en overheid.
Adres:
Dregweg 2, 4401 LD Yerseke
Postbus 133, 4400 AC Yerseke
Tel.:  0113 768100
E-mail:  info@nederlandsemosselveiling.nl
Website:  www.nederlandsemosselveiling.nl

Nederlands Visbureau
Het Nederlands Visbureau (NVB) is een 
stichting (zonder winstoogmerk), die finan-
cieel gesteund wordt door verschillende 
partijen in de vissector. Het NVB is aan-
spreekpunt voor consument, media, maat-
schappij en politiek op het gebied van 
vispromotie en communicatie over alle rele-
vante thema’s van de Nederlandse vissec-
tor. Voorbeelden van activiteiten zijn de 
organisatie van het opening van het haring-
seizoen, scholpromotie en het faciliteren 
van het Holland Paviljoen tijdens de jaar-
lijkse internationale visbeurs Seafood Expo 
Global in Brussel. Het bureau is gevestigd in 
het gebouw van de visafslag in Schevenin-
gen.
Adres:
Visafslagweg 1, 2583 DM Den Haag
Tel.:  088 3369655
E-mail:  info@visbureau.nl
Website:  www.visbureau.nl

Nederlandse Vissersbond
Met zo’n driehonderd aangesloten visserij-
bedrijven is de Nederlandse Vissersbond dé 
belangenvereniging van beroepsvissers in 
Nederland. De Nederlandse Vissersbond be-
hartigt de belangen van de vissers en brengt 
hen op de hoogte van belangrijke visserij-
zaken die spelen. Tegelijkertijd ontzorgt de 
Nederlandse Vissersbond zijn leden bij het 
aanvragen van vergunningen, het organise-
ren van de bemanningspapieren, het inno-
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veren van de vloot, de (ver)huur van quotum 
en het vergroten van de veiligheid aan 
boord.
Adres:
Het Spijk 20, 8321 WT Urk
Tel.:  0527 698151
E-mail:  secretariaat@vissersbond.nl
Website:  www.vissersbond.nl

Nederlands Genootschap voor Aquacultuur
Het Nederlands Genootschap voor Aquacul-
tuur (NGvA) is een vereniging met ca. 300-
350 leden met als doel de kennis en 
beoefening van de aquacultuur in Neder-
land te bevorderen. De leden zijn praktise-
rende viskwekers, mensen uit het onderwijs 
en onderzoek, toeleveranciers en anderszins 
geïnteresseerden in aquacultuur. Het Ge-
nootschap vormt een platform waar kennis 
en ervaring kan worden uitgewisseld en 
waar nuttige contacten kunnen worden ge-
legd.
E-mail:  secretaris@ngva.org
Website:  www.ngva.org

Nederlandse Vereniging van Viskwekers 
(Nevevi)
NeVeVi verenigt de viskwekers in Neder-
land. De vereniging bestaat uit Nederlandse 
viskwekers van diverse vissoorten, waaron-
der: forel, meerval, paling, snoekbaars, yel-
low tail en tarbot.
De vereniging onderhoudt contacten met 
wetenschap, onderwijs, overheid, handels-
partners en het gehele veld van aquacul-
tuur. Bij de NeVeVi zijn zo’n  
27 visteeltbedrijven aangesloten.
De vereniging streeft naar versterking van 
de onderlinge bedrijven en groei van de sec-
tor als geheel. Zij heeft drie speerpunten: 
het versterken van de marktpositie, het rea-
liseren van efficiëntieverbeteringen en kos-
tenbesparingen, en het verbeteren van het 
innovatievermogen. NeVeVi is aangesloten 

bij het Nederlands Genootschap voor Aqua-
cultuur (NGvA).
Adres:
Campus Wageningen Universiteit
Gebouw Plus Ultra
Bronland 12–J, 6708 WH Wageningen
Postbus 266, 6700 AG Wageningen
Tel.:   0317 744 084
Contactpersoon:  Norbert Jeronimus
E-mail:   info@nevevi.nl
Website:   www.nevevi.nl

NetVISwerk
NetVISwerk is een jonge, krachtige en slag-
vaardige organisatie die de belangen van de 
kleinschalige kustvissers en binnenvissers 
in Nederland en België behartigt. Zorgvuldig 
vissen naar draagkracht van het water, daar 
draait het om. Hun doel is werken aan een 
gewaardeerde sector die in goede omstan-
digheden haar werk kan doen. De speerpun-
ten liggen bij herstel van de visstand, 
innovaties toepassen met oog voor de tradi-
ties en bouwen aan het vertrouwen in de 
visserij.
Adres:
Bezoekadres bij LTO Noord:
Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle
Postadres:
Postbus 240, 8000 AE Zwolle
E-mail:  info@netviswerk.nl
Website:  www.netviswerk.nl

Pelagic AC
De Pelagische Adviesraad (Pelagic AC) advi-
seert op het gebied van het beheer van klein-
pelagische visbestanden (haring, makreel, 
horsmakreel en blauwe wijting). Zij doet dit 
namens de visserijsector en andere belang-
hebbenden, zoals milieu- en consumenten-
organisaties. Verder biedt de adviesraad een 
forum om de dialoog tussen deze verschil-
lende belanghebbenden en beleidsmakers 
op nationaal en Europees niveau en met de 
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wetenschappelijke gemeenschap te bevorde-
ren.
Adres:
Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Secretaris: Anne-Marie Kats
Tel.:  06 28207317
E-mail:  a.kats@pelagic-ac.org
Website:  www.pelagic-ac.org

Pelagische Freezer-trawler Association 
(PFA)
De Pelagische Freezer-trawler Association 
(PFA) behartigt de belangen van negen Eu-
ropese pelagische trawlerbedrijven op een 
internationaal niveau. De vereniging heeft 
leden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 

Duitsland, Litouwen en Nederland, met 
een vloot van 23 schepen. Ze houden zich 
alle bezig met de vangst van en het proces 
rond pelagische vis voor menselijke con-
sumptie. Het voornaamste doel is een 
duurzame visserij. De PFA is aanspreek-
punt voor de Europese Commissie, natio-
nale regeringen, de regionale 
visserijorganisaties (RVO’s) en andere be-
langhebbenden.
Adres:
Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Secretariaat: Babette van Krevelen
Tel.: 06 47059936
E-mail:  bkrevelen@pelagicfish.eu
Website:  www.pelagicfish.eu
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Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders 
De KVNR behartigt de belangen van de in 
Nederland gevestigde bedrijven die sche-
pen op zout water exploiteren. De Reders-
vereniging voor de Zeevisserij (RVZ) is 
onderdeel van de KVNR. De RVZ is de be-
langenorganisatie van de eigenaren van de 
grote diepvriestrawlers voor de visserij op 
pelagische vissoorten. De visserijactivitei-
ten van de reders vinden plaats in de 
noordoostelijke Atlantische Oceaan en bij 
West-Afrika. De rederijen zijn verticaal ge-
integreerde bedrijven die zich zowel met 
de visvangst, de verwerking als met de 
handel van hun product bezighouden. 
Begin 2000 hebben bovengenoemde rede-
rijen en een aantal rederijen uit andere Eu-
ropese landen zich in Europees verband 
verenigd in de Pelagic Freezer-trawler  
Association (PFA).
Adres:
Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam
Tel.:  010 414 60 01
E-mail:  kvnr@kvnr.nl
Website:  www.kvnr.nl

Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij 
(SFM)
Het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvis-
serij (SFM) is een onderlinge waarborg-
maatschappij die haar leden een 
verzekering biedt tegen de financiële ge-
volgen van tijdelijke of blijvende arbeids-
ongeschiktheid. Naast deze verzekering 
biedt het SFM haar leden een collectieve 
ongevallen- en overlijdensverzekering, een 
voorziening voor de kosten voortvloeiende 
uit geschillen rond de uitvoering van het 
maatschapscontract en een regeling inzake
de verzekering van opvarende aan boord 
van omgevlagde schepen.
Voorts kent het SFM een ongevallenverze-
kering voor stagiairs varende aan boord 

van bij het SFM aangesloten schepen. Het 
Hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer 
met daarnaast vestigingen in Urk, Texel en 
Wieringen.
Adres:
Ierlandlaan 4, 2713 HL Zoetermeer
Postbus 923, 2700 AX Zoetermeer
Tel.:  079 8700060
Fax:  079 8700063
E-mail:  sfmhoofdkantoor@avosfm.nl
Website:  www.aovsfm.nl

Stichting Arbitrage Visserij (SAV)
De Stichting Arbitrage Visserij (SAV) fungeert 
als arbitrageorgaan voor de vissector. Ver-
schillende producentenorganisaties in de 
visserijsector hebben privaatrechtelijke 
rechten en plichten in hun eigen reglemen-
ten of regelingen opgenomen. Het is gebrui-
kelijk dat in het geval van overtredingen 
boetes of andere sancties worden opgelegd 
door een commissie van de desbetreffende 
organisatie.
In verschillende regelingen is met instem-
ming van het bestuur van de SAV opgeno-
men dat het mogelijk is om na een 
definitieve beslissing hier tegen in beroep te 
gaan door een verzoek om arbitrage in te 
dienen bij de SAV. De SAV biedt daarmee 
geen geschillenbeslechting tussen onderne-
mers onderling. Het bestuur van de SAV 
heeft een arbitragereglement vastgesteld.
Tegen de vonnissen van het scheidsgerecht 
is geen hoger beroep mogelijk.
Adres:
Het Nieuwe Werk 115, 1781 AK Den Helder
Postbus 116, 1780 AC Den Helder
Tel.:  0223 670670
E-mail:  powest@civdh.nl

Stichting Geïntegreerde Visserij
De Stichting Geïntegreerde Visserij is in 2002 
opgericht door een groep vissers, die een al-
ternatief zoeken voor de steeds toenemende 
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schaalvergroting. De vissers besluiten om 
tegen de trend in te onderzoeken of het niet 
anders kan: Dichter bij huis vissen, niet als-
maar groeien en de visserij beter afstemmen 
op de natuur. Kleinschalige, gemengde visse-
rij kan zich aanpassen aan de steeds wisse-
lende natuurwaarden. Daarmee is het 
inpasbaar in het beheer en kan daar ook 
kennis en vakmanschap aan toevoegen. 
Stichting Geïntegreerde Visserij is niet opge-
richt voor de belangenbehartiging van visse-
rijsectoren. 
Stichting Geïntegreerde Visserij staat voor 
werken aan het herstel van de zee en een 
gezonde visstand. Vissers horen daar een rol 
in te spelen met een levendige visserijcul-
tuur, lokale werkgelegenheid en verant-
woord gevangen vis-, schaal- en 
schelpdieren uit de regio.
Adres:
H. de Grootkade 18A, 9718 KA Groningen
Contactpersoon:
Jaap Vegter (projectcoördinator)

Tel.:  06 51709101
E-mail:  info@geintegreerde visserij.nl
Website:  www.geintegreerdevisserij.nl

Stichting van de Nederlandse Visserij (SNV)
De Stichting van de Nederlandse Visserij 
(SNV) stelt zich tot doel de belangen te behar-
tigen van werkgevers/kottereigenaren op het 
gebied van sociale zekerheid, arbeidsomstan-
digheden, inrichting en uitrusting van sche-
pen. De stichting benoemt leden van diverse 
adviesorganen, werkgroepen en overlegplat-
forms en voert overleg met aanverwante or-
ganisaties in de maritieme sector, zowel op 
nationaal als internationaal niveau.
Adres:
Stichting van de Nederlandse Visserij (SNV)
Paula den Hartog (secretaris)
Postbus 72
2280 AB Rijswijk
Telefoon:  070 3369608
Fax:  070 3999426
E-mail:  phartog@pvis.nl ▶
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ORGANISATIES

Vereniging van Nederlandse  
Visspecialisten (VNV)
De Vereniging van Nederlandse Visspecialis-
ten (VNV) is de enige landelijke branche-
organisatie voor visspecialisten. De VNV 
behartigt hun belangen en vertegenwoordigt 
de visdetailhandel bij de overheid en andere 
instanties. Zo onderhandelt de VNV met  
diverse partijen over de cao, bepaalt zij de 
hygiënecode en verzorgt zij promotie -
mogelijkheden voor haar leden. Het  
secretariaat van de VNV wordt gevoerd  
door KNS. Verschillende andere diensten 
worden ook aangeboden aan de aan -
gesloten leden, waaronder digitale hulp 
(www.graaggedaan.nl), promotiemateriaal, 
verschillende advies- en scholingstrajecten 
voor de visdetailhandel en een collectivi-
teitskorting op onder meer  verzekeringen. 
De VNV communiceert daarnaast met haar 
leden via een vaste rubriek in het vakblad 
Vismagazine.
Adres:
Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk
Tel.: 085 0778140
E-mail:  info@visspecialisten.nl
Website:  www.visspecialisten.nl

In Volendam en Spakenburg bestaan ac-
tieve subverenigingen van de VNV. De 
leden van deze verenigingen zijn automa-
tisch lid van de landelijke VNV. De voorzit-
ters van deze verenigingen hebben ook 
zitting in het bestuur van de VNV.
• Spakenburgse Vishandel Vereniging
 Bakboord 10, 3751 RC Bunschoten
• Vishandelsvereniging St. Antonius
 Westwal 29, 1132 AX Volendam

Vereniging van Schippers-Eigenaren
De Vereniging van Schippers-Eigenaren is op-
gericht in 1935 en heette eigenlijk Vereniging 
van Schippers-Eigenaars van Motortrawl – en 
Haringloggers. De vereniging is gevestigd in 

Katwijk aan Zee. Een van de redenen waarom 
de vereniging is opgericht was dat men be-
zwaar had tegen de vleetvisserij vanwege de 
visserij op zondag. Doel van de vereniging 
was naast de algemene belangenbehartiging 
de gezamenlijke inkoop van olie.
Adres:
Lageweg 2, 2222 AG Katwijk aan Zee
Tel.:  071 4023450

VisNed
VisNed is de spreekbuis van de Nederlandse 
kottervissers. Gezamenlijk voeren de produ-
centenorganisaties uit Urk, Zuidwest- en 
Noord-Nederland landelijk beleid op de 
werkvelden Visserijbeleid, Ruimtelijke Orde-
ning, Markt en duurzaamheid en Technische 
zaken.
Adres:
Vlaak 12, 8321 RV, Urk
Postbus 59, 8320 AB Urk
Tel.:  0527 684141
Fax:  0527 684166
E-mail:  info@visned.nl
Website:  www.visned.nl

Visofvis
Visofvis levert professionele diensten voor 
organisaties, bedrijven en professionals in 
de vissector. De dienstverlening bestaat uit 
begeleiding van onderzoek en visserijpro-
jecten, financiële diensten, public relations 
en (marketing)communicatie. Visofvis geeft 
advies gericht op imago, bekendheid en 
marketing.
Het bureau heeft een eigen creatieve studio 
voor web en print en communicatiespecia-
listen voor media, reclame en voorlichting. 
Voor verenigingen en stichtingen biedt 
Visofvis secretariaatsdiensten aan.
Bijvoorbeeld telefoonservice, postbehande-
ling, archief, notuleren van vergaderingen, 
bijhouden van het ledenbestand, ledencom-
municatie en onderhoud van de website. De 
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vissector kan bij Visofvis ook terecht voor 
het huren van vergaderruimte en zalen voor 
seminars en bijeenkomsten.
Adres:
Bronland 12–J, 6708 WH Wageningen
Postbus 266, 6700 AG Wageningen
Tel.:  0317 744 084
Contactpersoon: Norbert Jeronimus
Tel.:  06 53953959
E-mail:  info@visofvis.nl
Website:  www.visofvis.nl

Visserij Innovatiecentrum  
Zuidwest Nederland
Het Nederlands visserijbeleid richt zich op 
verduurzaming van de visserijsector. De vis-
serijsector, de overheid en de Europese Unie 
(EU) doen allemaal continue onderzoek naar 
nieuwe visserijtechnieken en aanpassingen 
aan vistuigen en netwerk.
Het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest- 
Nederland B.V. ondersteunt ondernemers bij 
visserij-gerelateerde innovatie- en kennis-
vraagstukken.
Adres:
Meester Snijderweg 5, 3251 LJ Stellendam
Tel.:  0187 667766
E-mail:  info@visserij-innovatiecentrum.nl
Website:  www.visserij-innovatiecentrum.nl

WWinkelformules

Visgilde
De Vereniging van Visspeciaalzaken Vis-
gilde is een winkelorganisatie van vis-
speciaalzaken die zich kenmerken zich 
door service, vakkennis en productkwali-
teit. Alle winkels hebben een uniforme in-
richting. 
Een Visgilde-lid is een zelfstandig onderne-
mer binnen de Visgilde-formule. Visgilde 
zorgt onder meer voor: marketing en re-
clame, wet- en regelgeving, HACCP, bran-

cheontwikkelingen en advies op alle 
gebieden van het ondernemerschap.
Adres:
Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk
Tel:  085 0778145
Website:  www.visgilde.nl

Fish ’n Food
Fish ‘n Food beschikt dagelijks over verse 
visspecialiteiten. Niet alleen adviseert Fish 
‘n Food klanten over het zelf bereiden van 
verse vis, maar ze kunnen ook kant-en-
klare hapjes en visschotels bestellen.
De keten heeft filialen in Apeldoorn, Hel-
mond en Veldhoven. Met elke winkel kan 
apart contact worden opgenomen (Apel-
doorn@fishenfood.nl, enzovoort).
Adres:
Fish ‘n Food Apeldoorn
Asselsestraat 18 7311 EL Apeldoorn
Tel:  055 5212967
E-mail:  apeldoorn@fishenfood.nl
Website:  www.fishenfood.net

Fish ‘n food Helmond
Mierloseweg 41 5707 AB Helmond
Tel:  0492 553 423
E-mail:  fishenfoodhelmond@gmail.com
Website:  www.fishenfoodhelmond.nl

Fish ‘n Food Veldhoven
Meent 13 5501 JJ Veldhoven
tel:  040 255 4449
E-mail:  fishnfoodveldhoven@gmail.com
Website:  http://www.fishenfood.nl/site/
veldhoven.php

E-mail:  info@fishenfood.nl
Website:  www.fishenfood.nl ◼
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FEDERATIE

De Visfederatie is de federatie van 

organisaties op het gebied van de 

groothandel, import, export en de be- en 

verwerking van vis. De Visfederatie heeft 

tot doel de belangen van de Nederlandse 

visgroothandel en verwerkende industrie 

te behartigen op nationaal en 

internationaal niveau.
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Visfederatie
De Visfederatie overlegt met andere or-

ganisaties, zoals aanvoerorganisaties 
en ngo’s en met autoriteiten zoals de 
NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit) en het Ministerie van Economi-
sche Zaken. De meeste wetgeving voor de 
sector komt uit Brussel, zoals levensmid-
delenwetgeving, internationale handelsre-
gels en visserijbeleid. De Visfederatie is de 
Nederlandse vertegenwoordiger in Brussel 
op deze terreinen. De Visfederatie is aange-
sloten bij AIPCE-CEP, de Europese koepelor-
ganisatie voor handel en verwerking van 
visproducten. Via AIPCE oefent de Visfede-
ratie invloed uit op beleidsvorming in Brus-
sel, met lobby naar de Europese Commissie 
en het Europees Parlement. Daarnaast 
neemt de Visfederatie op internationaal 
gebied zitting in Regionale Adviesraden 
Visserij en de Adviesraad voor Visserij 
Marktzaken (MAC).
Het bestuur van de Visfederatie bestaat uit: 
Guus Pastoor (voorzitter),  
bestuur@visfederatie.nl
Paulien Prent, secretaris,   
secretariaat@visfederatie.nl.
Adres:
Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Tel.:  079 3030310
E-mail:  secretariaat@visfederatie.nl
Website:  www.visfederatie.nl
 
Bij de Visfederatie zijn aangesloten:
• De Nederlandse Zeevisgroothandels- 

vereniging (NZV)
• Nederlandse Haringgroothandels- 

vereniging
• De Vereniging van Groothandelaren in  

Vis en Haring

• Vereniging ter bevordering van de  
garnalenhandel (Vebega)

• Vereniging van handels- en verwerkings-
bedrijven van Schelpdieren (de Schelp-
dierhandel)

• Vereniging van Visgroothandelaren Urk 
(VVU)

• Vereniging van Importeurs van  
Visproducten (VIV)

Nederlandse Zeevisgroothandelvereniging 
(NZV)
De Nederlandse Zeevisgroothandelvereni-
ging is een van de oudste vishandelsvereni-
gingen in Nederland. Oorspronkelijk 
bestond de NZV uit IJmuidense handelaren, 
maar tegenwoordig behoren ook bedrijven 
uit Scheveningen, Spakenburg en Zeeland 
tot het ledenbestand. 
Na de opheffing van de Nederlandse Vereni-
ging van Zoetwatervishandelaren hebben 
de overgebleven leden zich aangesloten bij 
de NZV.
Adres:
Nederlandse Zeevisgroothandelsvereniging
Secretariaat Visfederatie
Louis Braillelaan 80
2719EK Zoetermeer
Tel.:  079 3030310
E-mail:  Nzv@visfederatie.nl ▶
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Nederlandse Haringgroothandelsvereniging
De Nederlandse Haringgroothandels-
vereniging behartigt de belangen van  
haar leden en van de haringhandel in het 
algemeen.
Adres:
Secretariaat: Mevr. M. Kleinis
Postbus 84058, 2508 AB Scheveningen
Tel.  070-3549090
E-mail: mkleinis@dulk.nl

Vereniging van Groothandelaren in Vis en 
Haring
Adres:
Vissershavenweg 27, 2583 DJ Scheveningen
Tel.:  070 3549090

Vereniging ter bevordering van de  
garnalenhandel (Vebega)
De Vebega is opgericht in april 1988. De Ve-
bega is aangesloten bij de Branche Organisa-
tie van de Garnalenhandel. De vereniging 
heeft tot doel het bevorderen van de groot-
handel in garnalen.
Adres:
Secretariaat: dhr. C. Machielsen
Ceresplantsoen 11, 1131 NV Volendam
Tel.:  0299 321264
E-mail:  Cees.Machielsen@klaaspuul.nl

Vereniging van Visgroothandelaren Urk
De VVU stelt zich tot doel: ‘De bevordering 
van de belangen van de vishandel en de 
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visverwerkende industrie in de meest uit-
gebreide zin’. 
De VVU houdt zich bezig met het behartigen 
van de belangen van de Urker visindustrie 
en de bedrijven die direct of indirect hun vis 
op Urk betrekken. De VVU onderhoudt 
rechtstreekse contacten met de Urker afslag 
en is gesprekspartner voor de Urker vissers. 
Adres:
Secretariaat: André de Vries
Het Spijk 18A, 8321 WT Urk
Postbus 8, 8320 AA Urk
Tel.:  0527 688164
Fax:  0527 688139
Mobiel:  06 22796712
E-mail:  info@vishandelarenurk.nl

Vereniging van handels- en verwerkings-
bedrijven van Schelpdieren (de Schelpdier-
handel)
Het secretariaat is voor correspondentie en 
vragen bereikbaar onder:
Vereniging van Schelpdierhandelaren ‘De 
Schelpdierhandel’
Voorzitter Wouter van Zandbrink
Secretaris Paulien Prent
Adres:
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
Tel.:  079 3030310
Website:  www.visfederatie.nl/vereniging-van-
schelpdierhandelaren/

Vereniging van Importeurs van  
Visproducten (VIV)
Bij de Vereniging van Importeurs van Vis-
producten (VIV) zijn bedrijven aangesloten 
die zich bezighouden met de import van 
vis en visproducten. 
Het gaat zowel om bedrijven die vis, 
schaal- en schelpdieren uit landen van de 
Europese Unie importeren, alsmede de im-
port vanuit andere landen. Aanleiding voor 
de oprichting van de VIV vormde met 
name de toename in de regelgeving van 
zowel de Europese Commissie als de natio-
nale overheid.
Adres:
Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Tel.: 079 3030310
E-mail:  secretariaat@visimporteurs.nl
Website:  www.visimporteurs.nl
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Visafslagen zijn de belangrijkste afzetkanalen van de 

vangst van de vissersvloot. Op de visafslagen wordt de 

vis verhandeld die de visser aan land brengt.

Visafslagen 

AFSLAGEN
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▶

De visafslagen garanderen een constante 
aanvoer van verse kwaliteitsvis. Ze be-

middelen in de verkoop van vis via het inter-
nationaal elektronisch veilsysteem PEFA. Via 
internet kunnen handelaren in heel Europa 
een bod uitbrengen. Een visser die zijn vis in 
Nederland verkoopt, is voor de meeste vis-
soorten gebonden aan de ‘veilingplicht’. Dit 
betekent dat hij geen vis rechtstreeks aan de 
groothandel mag verkopen, maar alleen via de 
visafslag. Een uitzondering vormt haring; die 
wordt vooral gevangen door gespecialiseerde 
bedrijven met hun eigen vissersvloot, de traw-
lers, en wordt rechtstreeks vanuit het aan-
voerland – Noorwegen of Denemarken – op de 
Nederlandse markt gebracht. Veel te doen is er 
over de aanlandplicht die sinds 1 januari 2016 
van kracht is en waarbij alle vis die gevangen 
is aan land gebracht dient te worden.

Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA)
Het Nationaal Overleg Visafslagen is het 
overlegorgaan van de Nederlandse visafsla-
gen. Nederland kent elf visafslagen; in Urk, 
Den Helder, Harlingen, Lauwersoog, IJmui-
den, Scheveningen, Stellendam, Colijns-
plaat, Den Oever, Vlissingen en Breskens.
Adres:
Meester Snijderweg 5, 3251 LJ Stellendam
Tel.: 0187 491377
E-mail: info@unitedfishauctions.com
Website: www.unitedfishauctions.com

Hollandse Visveiling IJmuiden
De Hollandse Visveiling IJmuiden B.V. is 
een van de werkmaatschappijen van Zee-
haven IJmuiden N.V. In de visafslag aan de 
Halkade worden grote hoeveelheden plat-
vis als schol, tong, tarbot, schar en griet, en 
rondvis als kabeljauw en wijting vers aan-
gevoerd, gesorteerd en gereed voor verkoop 
gemaakt.

Adres:
Halkade 4, 1976 DC IJmuiden
Postbus 541, 1970 AM IJmuiden
Tel.: 0255 547000
E-mail: info@zeehaven.nl
Website:  www.zeehaven.nl

Mosselveiling Yerseke
In Yerseke staat de enige mosselveiling 
ter wereld. Hier bieden de mosselkwe-
kers hun vangst ter verkoop aan op de 
veiling. De Coöperatieve Product Organi-
satie van de Nederlandse Mosselcultuur 
exploiteert de Nederlandse Mossel-
veiling na het opheffen van het Product-
schap Vis.
Adres:
Dregweg 2, 4401 LD Yerseke
Postbus 133, 4400 AC Yerseke
Tel.: 0113 768100
E-Mail: info@nederlandsemosselveiling.nl
Website: www.nederlandsemosselveiling.nl

United Fish Auctions
United Fish Auctions N.V. (UFA) is een 
overkoepelende organisatie met activitei-
ten in de visserijsector. UFA vormt de 
tweede visafslag in Nederland met vesti-
gingen in Scheveningen, Colijnsplaat en 
Stellendam. De afslagen garanderen een 
constante aanvoer van verse kwaliteits-
vis. Ze bemiddelen in de verkoop van vis 
via het internationaal elektronisch veil-
systeem PEFA. Via internet kunnen han-
delaren in heel Europa een bod 
uitbrengen.
Adres:
Hoofdlocatie en postadres:
Meester Snijderweg 5, 3251 LJ Stellendam
Tel.: 0187 491377
E-mail: info@unitedfishauctions.com
Website:  www.unitedfishauctions.com
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• Locatie Colijnsplaat BV
 Visserijweg 1, 4486 CX Colijnsplaat
 Tel.: 0113 695383
 E-mail: info@unitedfishauctions.com
• Locatie Scheveningen
 Visafslagweg 1, 2583 DM Den Haag
 Tel.:  070 3380660
 E-mail: info@unitedfishauctions.com

Visafslag Hollands Noorden
Visafslag Hollands Noorden is een samenwer-
kingsverband van Coöperatieve Visafslag Den 
Helder/Texel en de visafslag van Den Oever. 
Meer dan 400 soorten zeeverse vis worden 
verhandeld in Den Helder en Den Oever. Den 
Helder ligt centraal aan de Noordzee. Daarom 
is deze visafslag een belangrijke aanlandings-
plaats voor vissers uit Denemarken, Duits-
land, België en het Verenigd Koninkrijk.

Adres:
• Locatie Den Helder/Texel
 Het Nieuwe Diep 27b, 1781 AD Den Helder
 Tel.: 0223 623534
 E-mail: denhelder@visafslag.org
 Website: www.visafslag-denhelder.nl
• Locatie Den Oever
 Havenkade 1, 1779 GT Den Oever
 Tel.: 0227 512 345
 E-mail: denoever@visafslag.org
 Website: www.visafslag-denhelder.nl

Visafslag Lauwersoog
Visafslag Lauwersoog is de meest noordelijk 
gelegen visserijhaven van Nederland. De af-
slag in Lauwersoog is gespecialiseerd in gar-
nalen. De garnalenhaven van Lauwersoog is 
de grootste in Nederland. 

AFSLAGEN
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Adres:
Haven 1, 9976 VN Lauwersoog
Tel.: 0519 349125
E-mail: info@visafslaglauwersoog.com
Website: www.visafslaglauwersoog.com

Visveiling Urk
Visafslag Urk heeft een sterke marktpositie 
binnen de Europese visindustrie. Het natio-
naal en internationaal georiënteerde bedrijf 
met professionele visie, is uitgegroeid tot 
hét viscentrum van Europa. De Visafslag in 
Harlingen (garnalen) is onderdeel van Vis-
veiling Urk.
Adres:
• Locatie Urk
 Westwal 2, 8321 WG Urk
 Tel.: 0527 689789
 E-mail: info@visveilingurk.nl
 Website: www.visveilingurk.nl
• Locatie Harlingen:
 Nieuwe Vissershaven 25, 8861 NX Harlingen
 Tel.: 0517 413011
 E-mail: info@visveilingurk.nl
 Website: www.visveilingurk.nl

Zeeuwse Visveilingen
De Zeeuwse Visveilingen zijn gevestigd in 
Vlissingen en Breskens. In 2004 zijn de af-
zonderlijke veilingen gefuseerd om zo de 
concurrentie beter aan te kunnen.
Adres:
• Locatie Breskens
 Kaai 1, 4511 RC Breskens
 Tel.: 0117 381634
 E-mail: info@zeeuwesevisveilingen.nl
 Website: www.zeeuwsevisveilingen.nl
• Locatie Vlissingen
 Binnenhaven 11, 4382 NT Vlissingen
 Tel.: 0118 468464
 E-mail: info@zeeuwesevisveilingen.nl
 Website: www.zeeuwsevisveilingen.nl

Online visveiling Pefa
Het Pefa-visveilsysteem is het eerste ver-
koopsysteem voor verse vis dat gebruik 
maakt van internet. Aanvoerders van visvei-
lingen in Nederland, België, Zweden, Dene-
marken en Italië hebben dankzij het 
elektronische verkoopsysteem toegang tot 
een grote markt. De Pefa-klok biedt alle in-
formatie die kopers nodig hebben, zoals 
soort, naam schip, vangstgebied, visme-
thode etc.
Een geregistreerde koper kan de prijsont-
wikkeling bij de verschillende visafslagen 
‘realtime’ volgen en direct vis kopen. Pefa is 
eigendom van zes samenwerkende Neder-
landse visafslagen (Den Helder/Texel, Den 
Oever, IJmuiden, Scheveningen, Stellendam 
en Colijnsplaat)
Adres:
Visafslagweg 1, 2583 DM Scheveningen
Tel.: 070 3588787
E-mail: info@pefa.com
Website: www.pefa.com



Naast organisaties in de visbranche, zijn er diverse 

andere organisaties en initiatieven die in algemene 

zin nuttig zijn voor bedrijfsvoering in de visserij, 

de visindustrie en de vishandel.
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Overige organisaties

▶

Arboportaal
Werkgevers, werknemers en overheid heb-
ben een groot gemeenschappelijk belang bij 
goede arbeidsomstandigheden. De Arbeids-
omstandighedenwet (hierna Arbowet) ver-
plicht iedere werkgever om een arbobeleid 
te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op 
optimale arbeidsomstandigheden.
Adres:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801, 2509 LV Den Haag
Email: arboportaal@minszw.nl.
Website: www.arboportaal.nl

Agrimatie 
Agrimatie is onderdeel van Wageningen 
Economic Research en houdt voortdurend 
cijfers over visserij bij voor het ministerie 
van Economische Zaken. Het hele jaar is de 
informatie integraal beschikbaar op de web-
site www.agrimatie.nl. Daar is onder meer 
informatie te vinden over het aantal actieve 
visserijvaartuigen, quota, vangsten per vis-
soort en bestandsinformatie.
Adres:
Wageningen Economic Research head office
Prinses Beatrixlaan 582 - 528
2595 BM Den Haag 
Postbus 29703, 2502 LS Den Haag
Tel.: 070 3358330
E-mail: communicatie.ssg@wur.nl
Website: www.agrimatie.nl 

Platform Visserij-innovaties & Blueports 
(PVB)
De regionale Blueports met voor hun 
regio specifieke kenmerken en aan-
dachtsgebieden zijn volledig zelfstandig. 

Om de goede afstemming tussen de regi-
onale Blueports te borgen is vanuit het 
landelijk Platform Visserij-innovaties & 
Blueports (PVB) in samenspraak met de 
regio’s een structuur voor overleg, af-
stemming en gezamenlijke besluitvor-
ming georganiseerd.
Adres:
Visserijcentrum
Treubstraat 17 (3e etage)
2288 EH Rijswijk
Postbus 72
2280 AB Rijswijk
Tel.: 070 336 96 00 
Website: www.blueportal.nl

Centrale Vereniging voor de Ambulante 
Handel (CVAH)
De Centrale Vereniging voor de Ambulante 
Handel (CVAH) is de brancheorganisatie 
waarin de Markt-, Straat- en Rivierhandela-
ren van Nederland verenigd zijn. De CVAH is 
een unieke combinatie van werkgeversorga-
nisatie en belangenvereniging in één.
Adres:
Stevinweg 2, 3891 EA Zeewolde
Tel.: 036 5409945
E-mail: cvah@cvah.nl
Website: www.cvah.nl

GfK
Diverse onderzoekbureaus houden zich 
bezig met marktonderzoek naar consumptie 
en ontwikkelingen in de visbranche. GfK pu-
bliceert jaarlijks de consumptiecijfers over 
het afgelopen jaar, op basis van langlopend 
consumentenonderzoek. Sinds enkele jaren 
worden ook de cijfers voor consumptie in de 
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viswinkel of aan de kraam in de cijfers op-
genomen. 
Tel.: 088 4351000 
Website: www.gfk.nl

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
Koninklijke Horeca Nederland is een werk-
geversorganisatie en de belangenbehartiger 
van ondernemers in de horecabranche, 
waaronder de visbranche. In een continu 
proces realiseert de organisatie alle moge-
lijke activiteiten om een zo gunstig mogelijk 
ondernemersklimaat te creëren.
Adres:
Pelmolenlaan 10, 3447 GW Woerden
Tel.: 0348 489489
E-mail: info@khn.nl
Website: www.khn.nl 

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit 
(NVWA)
De Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit (NVWA) is gelieerd aan het  
ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De NVWA bewaakt de 
gezondheid van dieren en planten, het 
dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel 
en consumenten producten, en handhaaft 
de natuurwetgeving. Er zijn kantoren van 
de NVWA in Echt, Eindhoven, Groningen, 
Utrecht, Wageningen, Yerseke, Zwolle en 
Zwijndrecht.

Adres Hoofdkantoor:
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht
Postbus 43006, 3540 AA Utrecht
Tel.: 088 2233333 (receptie)
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Klantcontactcentrum: Tel. 0900 0388 
E-mail: info@nvwa.nl
Website: www.nvwa.nl

WVakbondens

CNV Vakmensen
CNV Vakmensen is de grootste vakbond 
binnen de Vakcentrale CNV. Het is de chris-
telijke vakbond voor vervoer, voeding en 
industrie. De dienstverlening voor leden 
van het CNV bestaat uit het bemiddelen in 
alle arbeidgerelateerde zaken. Daarnaast is 
er een uitgebreid rechtshulppakket. CNV 
Vakmensen kent een indeling op basis van 
regio’s. Ieder lid van CNV Vakmensen valt 
op basis van zijn postcode onder het ge-

bied van een van de 24 regionale bestuurs-
platforms. 
Adres Hoofdkantoor:
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
Tel.: 030 7511007 (CNV Info)
Website: www.cnvvakmensen.nl 

FNV
FNV heeft leden in de sector industrie, me-
taal, vervoer, agrarisch, handel of diensten. De 
bond behartigt de belangen van haar leden 
op het gebied van werk en inkomen. Zo sluit 
de FNV de cao’s af en heeft ze invloed op het 
sociaal plan bij reorganisaties en fusies. Leden 
krijgen tevens gratis juridisch, loopbaan- of 
belastingadvies. Naast het hoofdkantoor 
heeft de bond zeven regiokantoren
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Adres FNV Centraal Vakbondshuis
Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
Postbus 9208, 3506 GE Utrecht
Tel.: 088 3680368 (Contactcenter)
Website: www.fnv.nl 

Graaggedaan.nl
Graaggedaan helpt ondernemers - onder 
meer in de visbranche - met de zichtbaar-
heid van hun onderneming, zowel online als 
offline. Ze bouwen websites en webwinkels 
voor versspecialisten. Ook kunnen ze advi-
seren hoe om te gaan met sociale media. 
daarnaast bieden zij nog diensten zoals nar-
rowcasting voor in de winkel.
Tel.: 085 7604360
Email: info@graaggedaan.nl
Website: www.graaggedaan.nl

Wageningen Marine Research
Wageningen Marine Research levert met 
kennis, onafhankelijk wetenschappelijk on-

derzoek en advies een wezenlijke bijdrage 
aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, ge-
bruik en bescherming van de natuurlijke 
rijkdommen in zee-, kust- en zoetwater-
gebieden. Er zijn vestigingen in IJmuiden, 
Yerseke en Den Helder.
Adres:
Website: www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/
Onderzoeksinstituten/marine-research.htm
• Wageningen Marine Research IJmuiden:
 Haringkade 1, 1976 CP IJmuiden
 Postbus 68, 1970 AB IJmuiden
 Tel.: 0317 480900
• Wageningen Marine Research Yerseke:
 Korringaweg 7, 4401 NT Yerseke
 Postbus 77, 4400 AB Yerseke
 Tel.: 0317 480900
• Wageningen Marine Research Den Helder:
 Ankerpark 27, 1782 AG Den Helder
 Postbus 57, 1781 AB Den Helder
 Tel.: 0317 480900  ◼
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Duurzaamheid is inmiddels verankerd in alle 

onderdelen van de visketen. Van visserij tot en 

met restaurants: duurzaamheid is steeds vaker 

een standaard uitgangspunt. Keurmerken 

spelen daarbij een belangrijke rol.

Keurmerken
ASC
Aquaculture Stewardship Council (ASC) is in 
2009 opgericht om als onafhankelijke non-
profitorganisatie een systeem op te zetten 
voor de certificering van verantwoorde vis-
kweek wereldwijd. De Aquaculture Steward-
ship Council wil met het ASC-keurmerk de 
internationale standaard worden. Het ASC-
keurmerk is nauw verwant met het wereld-

KEURMERKEN

wijde MSC-keurmerk voor duurzaam 
gevangen wilde vis. Kweekvis neemt we-
reldwijd in omvang en betekenis toe. Dit is 
nu al ruim de helft van alle geconsumeerde 
vis kweekvis. Kweekbedrijven kunnen het 
ASC-keurmerk krijgen, als ze aantoonbaar 
goed omgaan met de natuur en richtlijnen 
naleven op gebied van toevoegingen en soci-
ale omstandigheden. 

KEURMERKEN
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Milieu Centraal heeft ASC beoordeeld als een 
topkeurmerk vanwege een hoge score op 
controle, transparantie en duurzaamheid. In-
middels dragen tilapia, pangasius en zalm 
het ASC-keurmerk en zijn er ASC-garnalen 
op de markt. Er is ook een ASC-groepscertifi-
caat.
Adres:
Daalseplein 101
3511 SX Utrecht
Tel.:  030 239 3110

E-mail:  info@asc-aqua.org
Website:  www.asc-aqua.org

CVV
CVV is een afkorting van Certificaat Verant-
woordelijk Vissen, de Nederlandse versie 
van het Britse Responsible Fishing Scheme 
(RFS). CVV betekent dat men op een verant-
woordelijke wijze de visserij uitoefent door 
zich te houden aan wettelijke eisen en ver-
plichtingen. Het CVV heeft, in tegenstelling 
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tot het MSC, geen criteria voor de status van 
de te bevissen bestanden en de ecologische 
effecten. Het is daarom ook geen vervanging 
van het MSC, maar puur bedoeld om ‘good 
practices’ uit te dragen aan het bedrijfsle-
ven. Afnemers van vis van een vaartuig dat 
is gecertificeerd met het CVV kunnen er van 
op aan dat de vis van deze vissersvaartuigen 
op een verantwoorde wijze is gevangen, ver-
werkt en opgeslagen.
Sinds 2014 is het beheer van dit keurmerk in 
handen van de Coöperatieve visserij organi-
satie CVO (zie Overige organisaties). Certifice-
ringsorganisatie Intertek international 
Nederland (voorheen Moody Marine) verzorgt 
de praktische uitvoering van de certificering.
Adres:
Het Spijk 20, 8321 WT Urk

Tel.:  0527 698151
Fax:  0527 698776
E-mail:  secretariaat@cvo-visserij.nl
Website:  www.cvo-visserij.nl

Duracert
Adviesbureau DuraCert is gespecialiseerd 
in de keurmerken MSC en ASC en beheert 
voor honderden bedrijven in Nederland en 
daarbuiten groepscertificaten. Ook advise-
ren ze bedrijven bij hun certificering.
Adres:
Keulenstraat 12
7418 ET Deventer
Tel.:  0570 620801
Fax:  0570 830125
E-mail:  info@duracert.nl
Website:  www.duracert.com

KEURMERKEN
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Dupan
De Stichting DUPAN voert activiteiten uit die 
bijdragen aan de realisatie van een duurzaam 
herstel en instandhouding van de paling-
stand in de Nederlandse binnenwateren. 
DUPAN werkt aan een diervriendelijke vangst, 
kweek en verwerking van aal, en een milieu-
verantwoord, duurzaam productieproces bin-
nen de gehele Nederlandse palingsector. In de 
stichting zijn de belangenorganisatie voor 
binnenvisserij en kleine kustvisserij (NetVIS-
werk), de Nederlandse Vereniging van Vis-
kwekers (NeVeVi) en de Nederlandse 
Vereniging van Palinghandelaren (NeVePa-
ling) verenigd. Als vertegenwoordiger van de 
palingsector neemt DUPAN haar verantwoor-
delijkheid door een substantiële bijdrage te 
leveren aan de realisatie van het Nederlands 
Aalherstelplan. DUPAN streeft echter naar 
een hoger ambitieniveau dan aangegeven in 
dit officiële beheerplan van de overheid. 
Om nog meer te kunnen doen om de pa-
ling te helpen, neemt DUPAN deel aan het 
palingfonds: het Eel Stewardship Fund.
Adres:
Campus Wageningen Universiteit
Bronland 12–D, 6708 WH Wageningen
Postbus 249, 6700 AE Wageningen
Tel.:  0317 744085
Contactpersoon: Norbert Jeronimus
E-mail:  info@dupan.nl
Website:  www.dupan.nl

Eel Stewardship Fund (ESF)
Het ESF investeert in de herbevolking van 
Nederlandse binnenwateren met miljoe-
nen jonge palingen; het opvangen van vol-
wassen, geslachtsrijpe palingen voor 
schadelijke pompen en waterkrachtcentra-
les om deze zo veilig en onbeschadigd over 
de dijken te helpen waarna ze de reis naar 
de geboorte- grond kunnen voltooien; on-
afhankelijk, wetenschappelijk onderzoek 
als basis voor gefundeerd beleid, dat is ge-

richt op een blijvend herstel van de paling-
stand in de Nederlandse wateren; de 
certificering en invoering van diervriende-
lijker vangst-, kweek-, en verwerkingsme-
thoden; en tot slot een volledig 
gecertificeerde traceerbaarheid van de ge-
hele keten in Europa. 
Adres:
Campus Wageningen Universiteit
Gebouw Plus Ultra, 3e verdieping
Bronland 12–D, 6708 WH Wageningen
Postbus 249, 6700 AE Wageningen
Tel.:  0317 744085
Contactpersoon: Norbert Jeronimus
E-mail:  info@dupan.nl
Website:  esf.international ▶

Andere keurmerken

Voorbeelden van andere keurmerken 
zijn: Friend of the Sea en Skal voor biolo-
gische producten. Daarnaast werken en-
kele Nederlandse bedrijven met 
buitenlandse keurmerken, zoals Natur-
land, die naast ecologische ook sociale 
criteria hanteren.

Zie voor meer informatie:
• www.friendofthesea.org
• www.naturland.de/de/naturland/was-

wir-tun/fisch.html
• www.skal.nl
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GlobalGAP
GlobalGAP staat voor Global Good Agricultu-
ral Practice. Het is een wereldwijd erkende 
standaard voor de agrarische sector, die be-
drijven in staat stelt hun inspanningen op het 
gebied van duurzame ontwikkeling kenbaar 
te maken. Onder duurzame ontwikkeling 
wordt verstaan: voedselveiligheid, duurzaam-
heid en kwaliteit. Naast de borging van hygi-
ene en kwaliteit wordt veel aandacht besteed 
aan arbeidsomstandigheden en milieu. Er is 
een aparte groep GlobalGAP voor aquacul-
tuur. Veel producenten in de visbranche wer-
ken met deze certificeringen, bijvoorbeeld 
voor zalm en garnalen. Het hoofdkantoor van 
GlobalGAP zit in Keulen (D):
Adres:
Spichernstrasse 55, 50672 Köln
Tel.:  +49 221 57776-0,
Fax:  +49 221 57776-1999

E-mail:  info@globalgap.org
Website:  www.globalgap.org

MSC
De Marine Stewardship Council (MSC) is 
een initiatief van onder meer het Wereld 
Natuur Fonds in samenwerking met een 
aantal grote foodbedrijven. MSC heeft in 
samenwerking met verschillende weten-
schappers en visserijdeskundigen van over 
de hele wereld een standaard ontwikkeld 
voor duurzaam gevangen vis en een stan-
daard voor de traceerbaarheid in de viske-
ten. De standaarden helpen de wereldwijde 
transformatie naar duurzame vismarkten.
MSC is een onafhankelijke, internationale 
organisatie die zich inzet om het visaan-
bod in de zee voor de lange termijn te ga-
randeren. Ook wil de organisatie de 
leefomgeving van de vissen gezond hou-

KEURMERKEN
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den. MSC is inmiddels uitgegroeid tot een 
organisatie met kantoren over de hele we-
reld. Er is ook een MSC-groepscertificaat.
Adres:
MSC kantoor Nederland
Koninginnegracht 8, 2514 AA Den Haag
Tel:  070 3605979
Website:  www.msc.org

Waddengoud
Het Waddengoud-keurmerk garandeert de 
herkomst van de grondstoffen uit de Wad-
denstreek, be- en verwerking in deze regio 
en duurzame productie. Waddengoud 
volgt de criteria van Streekeigen Produc-
ten Nederland. Deze criteria zijn: regionale 
herkomst en verwerking, duurzame pro-
ductiewijze en onafhankelijke controle. 
Het streekmerk voor producenten en han-
delaren uit de Waddenregio geeft uitdruk-
king aan eerlijke producten uit de 
Waddenstreek, met hun specifieke smaak-
kenmerken en de verantwoorde, ambach-
telijke en duurzame productiewijze.
Adres:
Stichting Waddengroep
Voorstraat 1, 9285 NM Buitenpost
Tel.:  0511 542525
Website:  www.waddengoud.nl

Zeker Zeeuws 
Zeker Zeeuws Streekproduct is een onaf-
hankelijk erkend streekkeurmerk dat ga-
randeert dat een product écht Zeeuws is. 
Dat betekent dat het in Zeeland is geteeld, 
gekweekt, gevist of geproduceerd met 
Zeeuwse grondstoffen. Dat is bovendien op 
een duurzame manier gebeurd, met res-
pect voor milieu, mens en dier.
Adres:
Postbus 86, 4420 AC Kapelle
E-mail:  cooperatie@zekerzeeuws.nl
Tel.:  06 50241865 
Website:  www.zekerzeeuws.nl ◼
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De vraag naar duurzame vissoorten en 
seizoensvis is een steeds belangrijker 

aspect bij  buiten de deur eten van vis. 
De visspecialist en horeca spelen daar op in 
met de keuze voor duurzame en verant-
woorde vis op de kaart. 

CREM
CREM is een bureau voor duurzame ontwik-
keling. Sinds de oprichting in 1989 zet CREM 

De belangstelling van consumenten voor duurzame 

vis groeit. Bij de meeste viszaken kan vis worden 

genuttigd. Ook steeds meer restaurants hebben 

duurzame vis op de menukaart. Er zijn diverse 

organisaties die zich met duurzaamheid in de 

visconsumptie bezighouden.

Duurzaam van 
boot tot bord

de uitdagingen waarmee mens, milieu en 
economie worden geconfronteerd op de kaart 
en zoekt naar oplossingen, aldus de website.
CREM adviseert, onderzoekt, ontwikkelt me-
thodieken en faciliteert diverse processen die 
bijdragen aan duurzaamheid. Het bureau 
werkt in opdracht van het bedrijfs 
leven, internationale organisaties, de over-
heid, maatschappelijke organisaties en certi-
ficeringsinstellingen. De expertise ligt op het 

DUURZAAMHEID
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gebied van MVO en ketenbeheer, biodiversi-
teit en natuurlijke hulpbronnen,  
lokale duurzame ontwikkeling en afval-
management. 
Website:  www.crem.nl

Goede Vissers
Stichting Goede Vissers is opgericht door 
vissers die willen werken aan een ge-
zonde visserij in een gezonde zee. Ze wil-
len een goed gezinsinkomen verdienen 
met mooie vis, zonder nadelige effecten 
voor de natuur. De stichting wil korte, 
transparante handelsketens ontwikkelen, 
vanuit de zee tot op het bord, zodat de 
consument weet hoe zijn vis gevangen is, 
waar en door wie. Door zorgvuldig te vis-
sen wordt topkwaliteit geleverd. De korte 
keten zorgt ervoor dat de vis supervers bij 
de consument komt. De iets hogere prijs 
is voor de visser een extra stimulans om 
‘goed’ te vissen. 
Adres:
E-mail:  info@goedevissers.nl
Website:  www.goedevissers.nl

Good Fish Foundation
De Good Fish Foundation (GFF) stelt zich ten 
doel de transitie naar een duurzame en ver-
antwoorde visserij en visteelt te bevorderen 
door de vraag naar goede vis te vergroten en 
consument en ondernemer te ondersteunen 
bij een verantwoorde keuze. De stichting 
richt zich primair op de visaanvoer, verwer-
king, consumenten, handel en overheid in 
Nederland en Europa. GFF is uitgever van de 
VisWijzer en sinds 2017 de Bijvangstwijzer.
Website:  www.goodfish.guide

Milieu Centraal
Milieu Centraal geeft tips, adviezen en ach-
tergrondinformatie over belangrijke milieu-
onderwerpen, zoals energiebesparing, 
duurzame energie, vervoer, voeding en afval. 

Hiermee krijgen consumenten handvatten 
om zelf iets aan milieuproblemen te doen.
Om mensen te bereiken gebruikt Milieu 
Centraal eigen media (websites, apps, soci-
ale media), publiciteit in andere media en 
samenwerking met andere organisaties. 
Website:  www.milieucentraal.nl
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Noordzeevis uit Scheveningen
De Stichting Scheveningse Vis zet zich in om 
Noordzeevis uit Scheveningen geliefd te 
maken in de gehele keten; van visser tot 
consument. De stichting wil de consumptie 
van Noordzeevis uit Scheveningen stimule-
ren door Noordzeevis uit Scheveningen her-
kenbaar te maken en de verkrijgbaarheid 
ervan te vergroten. Inmiddels is er ook een 
tak in IJmuiden: Noordzeevis uit IJmuiden.
Adres:
Zeestraat 84
2518 AD Den Haag 
Tel.:  070 3184444 / 06 10691132
E-mail:  info@noordzeevisuitscheveningen.nl
Website:  www.noorzeevisuitscheveningen.nl

Noordzeevis uit IJmuiden
IJmuiden ademt vis. Met een eigen visafslag, 
vloot en tal van handelsbedrijven is het een 
van Nederlands grootste vissersplaatsen. De   
ambassadeurs van onze stichting zetten zich 
graag in om IJmuidense Noordzeevis vaker 
op de kaart te zetten. En zo een groot publiek 
te overtuigen naar IJmuiden te komen om 
vis te beleven en vooral te proeven.
Adres:
Postbus 541, 1970 AM IJmuiden
Tel.:  088 3369655
E-mail: info@noordzeevisuit-ijmuiden.nl
Website:  www.noordzeevisuit-ijmuiden.nl   

Puur! uit eten
Puur! uit eten heeft als missie het promoten 
van eerlijk eten en hotspots: in restaurants, 
op boerenmarkten en zo zijn er nog veel meer 
pure en vooral ook lekkere culinaire adressen. 
Op de website vind je hotspots, recepten, rei-
zen en blog. Wat is Puur!: biologisch, uit de 
streek, duurzame vis en fairtrade.
Website: www.puuruiteten.nl

Slow Food
Slow Food is een wereldwijde beweging, 
met als doelstelling dat alle mensen toe-
gang hebben en genoegen beleven aan 
voedsel dat goed is voor hen, goed voor de 
mensen die het produceren en goed voor de 
wereld. Slow Food wil ervoor zorgen dat 
mensen bewust zijn van het voedsel dat ze 
eten, waar het vandaan komt, hoe het 
smaakt en hoe deze voedselkeuze de rest 
van de wereld beïnvloed. De Youth Food 
Movement (YFM) is de jongerenorganisatie 
van Slow Food. 
Website:  www.slowfood.nl
Website:  www.youthfoodmovement.nl

Stichting Vis&Seizoen
De Stichting Vis&Seizoen is een initiatief van 
versvishandel Jan van As uit Amsterdam en 
werd in 2008 opgericht. Het is een non-pro-

DUURZAAMHEID
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Bewuste Visweek

Een keer per jaar is het Bewuste Visweek.  
Tijdens de Bewuste Visweek is er een lande-
lijke promotiecampagne voor consumptie 
van duurzame vis. De Nederlandse super-
markten, visleveranciers, visspecialisten,  
A-merken en horeca hebben een uitgebreid 
visassortiment met het MSC- en ASC-keur-
merk.
Website: www.bewustevisweek.nl

fitorganisatie en stelt haar kennis en visie 
beschikbaar om wereldwijd bij te dragen aan 
het behoud en herstel van de vispopulatie. in 
2011 verkreeg Vis&Seizoen als eerste het 
MSC-groepscertificaat voor de horeca.
Groepscertificering maakt het een stuk een-
voudiger voor horecaondernemers om ge-
certificeerd te raken. Stichting Vis&Seizoen 
wil bijdragen aan behoud en herstel van de 
visbestanden. Stimuleren van duurzame 
visconsumptie en visvangsten uit het juiste 
seizoen is hierbij het uitgangspunt. Het be-
langrijkste doel van Stichting Vis&Seizoen, 
naar zowel de professional als consument, 
is de bewustwording vergroten met oog voor 
natuur. “Laat de vis met rust als deze met de 
voortplanting bezig is”.
Website:  www.visenseizoen.nl

VisofVis
Visofvis levert professionele diensten voor 
bedrijven, verenigingen en professionals in 
de vissector. Zo verzorgen ze secretariaat, 
marketing, communicatie en PR, projecten 
en vergaderingen. Met name duurzame or-
ganisaties nemen diensten af van VisofVis, 
waaronder Stichting Dupan, Kingfish Zee-
land, Zeeuwse hangcultuur mosselkwe-
kers, netVISwerk, Eel Stewardship Fund en 
Sustainable Eel Group.
Adres:
Bronland 12-J, 6708 WH Wageningen
Postadres: 
Postbus 266, 700 AG Wageningen
Tel.:  0317 744084
E-mail:  info@visofvis.nl
Website:  www.visofvis.nl ◼
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Voor organisaties in de visserijketen, van visserij tot 

handel, zijn verschillende subsidiemogelijkheden en 

ondersteunende fondsen beschikbaar. Een overzicht van de 

mogelijkheden in Nederland en op Europees niveau.

Subsidies en fondsen
Europese mogelijkheden
Brussel heeft de regels voor overheidssub-
sidie aan bedrijven sinds enkele jaren ver-
soepeld. Met deze versoepeling hoopt de 
EU dat bedrijven weer kunnen investeren, 
wat goed is voor de economie en van de 
werkgelegenheid. Subsidies zijn (deel)fi-
nancieringen van projecten of activiteiten, 
die iets te maken hebben met de diverse 
beleidsterreinen van de EU. Er zijn regels 
opgesteld om de subsidieverlening zo hel-
der mogelijk te laten verlopen. Er is een 

speciale subsidiewebsite voor iedereen die 
wil weten welke subsidies er beschikbaar 
zijn per thema. Er is ook een brochure uit 
2017 ‘Wegwijs in financiering door de EU’.
Website: https://ec.europa.eu/netherlands/
business-funding/grants_nl

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij (EFMZV)
Het EFMZV is de opvolger van het Europese 
Visserijfonds (EVF). In totaal wordt er  
6,4 miljard euro voor het fonds uitgetrok-

SUBSIDIES
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ken in de periode van 2014-2020. In 2020 is 
er meer dan € 18 miljoen beschikbaar voor 
EFMZV-subsidies. Het fonds moet bijdra-
gen aan de hervorming van het gemeen-
schappelijk visserijbeleid en moet vissers 
en kustgemeenschappen helpen bij de 
overgang naar duurzame visserij en een di-
verse economie. 
De doelstellingen van het EFMZV zijn:
• Het financieren van kleinschalige innove-

rende projecten.
• De ‘vergroening’ van de visserijsector.
• Middelen beschikbaar stellen voor gege-

vensverzameling, monitoren en controle 
van visbestanden.

• Vereenvoudiging van regels door samen-
werking met het andere fonds.

• Vissers helpen bij de overgang naar duur-
zame visserij.

• Echtgenoten/echtgenotes van vissers krij-
gen steun voor opleiding of andere econo-
mische activiteiten.

• Kustgemeenschappen helpen bij diversifi-
catie van de economie.

www.europa-nu.nl/europees_fonds_voor_ 
maritieme_zaken_en

Brexit-vouchers
Doet u zaken met het Verenigd Konink-
rijk en blijkt dat uw onderneming te 
maken krijgt met de gevolgen van 
Brexit? Met de Brexit-voucher krijgt u 
subsidie voor advies over alternatieve 
markten en de gevolgen van Brexit voor 
uw onderneming.
U vraagt de brexitvoucher aan via  
www.mijn.rvo.nl
Website: www.brexitloket.nl

RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land ondersteunt ondernemend Nederland 
met subsidies, zakenpartners, kennis en  
regelgeving. In de subsidiewijzer  
www.mijn.rvo.nl zijn alle subsidies en rege-
lingen te vinden waarvoor een aanvraag in-
gediend kan worden. RVO.nl voert deze 
subsidies en financieringsregelingen uit in 
opdracht van diverse ministeries en de Eu-
ropese Unie.
Website: www.rvo.nl/subsidies-regelingen ◼

SUBSIDIE



Er zijn diverse organisaties en 

opleidingsinstituten die 

opleidingen, cursussen en 

trainingen op diverse niveaus 

verzorgen voor de vissector. 

Van visser tot detaillist en van 

vmbo- tot universitair niveau.

Opleidingen
SVO vakopleiding food 
SVO vakopleiding food is een landelijke op-
leider en biedt een totaalpakket van mbo-
opleidingen en trainingen. De opleidingen 
en trainingen sluiten goed aan op de prak-
tijk en de docenten van SVO komen zelf uit 
het vak.
SVO biedt mbo-opleidingen aan van niveau 
entree tot en met 4. voor visspeciaalzaken 
en de voedingsindustrie. 
Studenten van een BBL-opleiding gaan één 
dag in de week naar school en leren de an-
dere dagen bij een leerbedrijf. 
Daarnaast biedt SVO de foodbrede mbo-op-
leiding Generation Food. Dit is een voltijd 
(BOL)-opleiding op mbo-niveau 4. Studenten 
gaan elke dag naar school en lopen regelma-

tig stage bij foodbedrijven. Zij worden opge-
leid tot ondernemers of bedrijfsleiders in de 
foodbranche.
Adres servicekantoor:
Sleepboot 2, 3991 CN Houten
Postbus 516, 3990 GH Houten
Tel.:  030 2758181
E-mail:  info@svo.nl
Website:  www.svo.nl

Maritiem Instituut Willem Barentsz, 
Het Maritiem Instituut Willem Barentsz 
(MIWB) is onderdeel van de NHL Stenden 
Hogeschool. Studeren aan het MIWB bete-
kent studeren op een unieke plek: op het 
Waddeneiland Terschelling. Sinds 1875 
wordt maritiem onderwijs verzorgd op Ter-
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schelling. In de loop der jaren is het insti-
tuut uitgegroeid tot een van de best 
uitgeruste nautische en technische institu-
ten in Nederland.
Het MIWB biedt de NHL-opleidingen Mari-
tiem Officier, Ocean Technology (Hydrogra-
fie) en Scheepsbouwkunde/Maritieme 
Techniek aan. Daarnaast biedt het MIWB 
verschillende cursussen op maritiem gebied 
en diverse kennisdiensten aan, zoals het 
Maritiem Simulator Training Centrum 
(MSTC). Tot slot participeert het MIWB in 
een aantal onderzoeksprojecten.
Adres:
Dellewal 8, 8881 EG West-Terschelling
Postbus 26, 8880 AA West-Terschelling
Tel.:  0562 446600
E-mail:  miwb@nhlstenden.com
Website:  www.nhlstenden.com/miwb

Maritiem Instituut De Ruyter
Maritiem Instituut De Ruyter wordt gezien 
als een toonaangevende maritieme acade-
mie in Europa.
De Ruyter Academy van de Hogeschool Zee-
land biedt hbo-opleidingen op het gebied 
van zeevaart, logistiek, onderhoud, energie 
en technologie. Alle kennis op deze gebie-
den vind je bij de hogeschool in Vlissingen 
binnen één academie.
De hbo-opleidingen behoren momenteel bij 
de HZ University of Applied Sciences. De 
mbo-opleidingen zijn ondergebracht bij het 
Maritiem en Logistiek College de Ruyter, on-
derdeel van het Scalda College. Vlissingen 
ligt aan een van de drukste scheepvaart-
routes ter wereld.
Adres Scalda college (mbo):
Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen
Tel.:  0115 641600
Website:  www.scalda.nl

Maritiem en Logistiek College De Ruyter
Boulevard Bankert 130, 4382 AC Vlissingen

Postbus 22, 4380 AC Vlissingen
Tel.: 0118 558700
E-mail:  college-deruyter@scalda.nl
Website:  www.scalda.nl/college/maritiem-en- 
  logistiek-college-de-ruyter

Adres Maritime Academy (hbo):
Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen
Postbus 364, 4380 AJ Vlissingen
Tel.:  0118 489000
Fax:  0118 489200
E-mail:  info@hz.nl
Website:  www.hz.nl/opleidingen/ 
  maritiem-officier

Scheepvaart- en Transport College 
(STC-Group)
De STC-Group is de onderwijs- en kennis-
instelling voor scheepvaart, transport en 
havenindustrie. De STC-Group verzorgt 
aantrekkelijke en praktijkgerichte vmbo-, 
mbo-, en hbo-opleidingen. Ook erkende 
masteropleidingen, trainingen, advies en 
toegepast onderzoek vormen de corebusi-
ness van de STC-Group. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in mainport Rotterdam. 
Het Scheepvaart en Transport College is 
wereldwijd toonaangevend op het gebied 
van opleidingen voor operationele en ma-
nagementfuncties in de logistieke- en 
transportketen en de procesindustrie. 
Er zijn opleidingen op vmbo-, mbo-, hbo- en 
masterniveau en een deeltijdopleiding 
Stuurman Werktuigkundige Zeevisvaart 
(SW6). Het Scheepvaart en Transport College 
verzorgt eveneens opleidingen en cursussen 
voor de volgende bedrijfstakken: zeevaart, 
havens, Rijn- en binnenvaart, wegtransport, 
logistiek en warehouse, zeevisvaart, water-
bouw/baggerbedrijf, scheeps- en jachtbouw, 
procesindustrie. STC Group heeft vestigin-
gen in Zuid-Afrika, Vietnam en op de Filipij-
nen. Daarnaast is STC Group actief in Oman 
en Kazachstan.
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Adressen:
• Locatie Lloydstraat (vmbo, mbo, hbo, master,  
 trainingen voor professionals):
 Lloydstraat 300, 3024 EA Rotterdam
 Tel.:  010 4486000
 E-mail:  info@stc-group.nl
 Website: www.stc-group.nl
• Locatie Anthony Fokkerweg (vmbo-mbo)
 Anthony Fokkerweg 4, 3088 GG Rotterdam
 Tel.:  010 4290266
• Locatie Soerweg (mbo)
 Soerweg 31, 3088 GR Rotterdam
 Tel.:  010 4290266
• Locatie Waalhaven Z.Z. 16 (mbo):
 Waalhaven Z.z. 16
 3088 HH Rotterdam
 Tel: 010 4290266

• Locatie Westzeedijk (mbo)
 Westzeedijk 487, 3024 EL Rotterdam
 Tel.:  010 2440100
• Locatie Brielle (mbo):
 Kerkhoekstraat 1, 3232 AE Brielle
 Tel.:  0181 412799
• Locatie Katwijk aan Zee (mbo):
 Zuidstraat 135A, 2225 GV Katwijk aan Zee
 Tel.:  071 4013298
• Locatie Stellendam (mbo):
 Deltahaven 4, 3251 LC Stellendam
 Tel.:  0187 491968
• Locatie Zwolle (STC-Hanze Maritiem,  
 samenwerking Deltion):
 Mozartlaan 15 – gebouw Zilver,  
 8031 AA  Zwolle
 Tel.:  038 8503000
• RDM Campus
 Directiekade 32
 3089 JA Rotterdam
 Telefoon: 0181 412799
• Locatie Heijplaat (KNRM)
 Quarantaineweg 98, 3089 KP Rotterdam
 Tel.:  010 2832300
 E-mail:  info@stc-knrm.nl

Berechja College, Urk
Het Berechja College in Urk is een Christe-
lijke Scholengemeenschap voor havo/vmbo 
en M.N.O. Maritiem & Techniek (MaT)  één 
van de te volgen richtingen in het vmbo. 
Deze richting is gericht op mbo-vervolg- 
opleidingen in de nautische sector. Hierin 
komen vakken aan de orde als zeevaart-
kunde, navigatie, de brug en techniek. 
Deze lessen worden in theorie- en praktijk-
gedeelten aan de leerlingen aangeboden. In 
de  Carrousel Nautische Opleidingen (visse-
rijopleiding) is een zeevaart-, zeevisvaart- en 
een binnenvaartopleiding. Daarnaast bestaat 
de mogelijkheid om een aantal opleidingen 
te combineren. Je kunt altijd de uitstroom 
verbreden door specifieke modules te vol-
gen. Na een opleiding op een bepaald niveau 
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is doorstromen naar vervolgopleidingen op 
een hoger niveau mogelijk.
Adres:
Waaiershoek 46, 8321 BH Urk
Postbus 45, 8320 AA Urk
Tel.  0527 681237
E-mail:  info@berechja.nl
Website:  www.berechja.nl

Maritieme Academie Holland
De Maritieme Academie Holland is hét sa-
menwerkingsverband van maritieme oplei-
dingen in Velsen, IJmuiden, Amsterdam, 
Sneek, Harlingen, Leeuwarden, West-Ter-
schelling, Delfzijl en Urk. Je kunt binnen de 
academie naadloos doorstromen naar de 
verschillende niveaus in voorbereidend, 
middelbaar en hoger onderwijs. 
Voor professionals en bedrijven is er een ruim 
aanbod van cursussen en trainingen op maat. 
De Maritieme Academie Holland is thuis in 
de vakgebieden binnenvaart, havenlogistiek, 
zeevaart, maritieme techniek (jacht- en 
scheepsbouw) en ocean technology. De aca-

demie beschikt over hoogwaardige voorzie-
ningen zoals simulatoren en 
opleidingsschepen.
Adressen:
Maritieme Academie Holland
De Ruijterkade 7, 13e etage, 1013 AA Amsterdam
Tel.:  020 6269325
Website:   www.maritiemeacademieholland.nl
Onderwijslocaties:
• Locatie IJmuiden (mbo/contract) 
 Kanaalstraat 7, 1975 BA IJmuiden
 Tel.:  023 5302900
• Locatie IJmuiden (vmbo)
 Briniostraat 10, 1971 HM IJmuiden
 Tel.:  0255 546905 / 546910
• Amsterdam (hbo)
 Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
 Tel.:  020 5951400
• Harlingen (vmbo/mbo/contract)
 Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen
 Tel.:  0517 412300
• Sneek (mbo)
 Harste 4-6, 8602 JX Sneek
 Tel.:  0515 481600
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• West-Terschelling (hbo/contract)
 Dellewal 8, 8881 EG West-Terschelling
 Tel.:  0562 446600
• Leeuwarden (hbo)
 Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden
 Tel.:  058 2512345
• Delfzijl (mbo)
 Duurswoldlaan 2A, 9936 HA Farmsum
 Tel.:  0596 610219

• Urk (mbo)
 Lange Riet 2, 8321 XA Urk
 Tel.:  0527 634900

Nova College
Het Nova College is een ROC en heeft 
onder meer mbo-opleidingen in de sec-
tor Maritiem. Daaronder vallen oplei-
dingen in alle vaargebieden 
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(binnenvaart, kustvaart, zeevaart) en 
tal van beroepen als schipper en stuur-
man. Het Nova College is te vinden op 
18 locaties in de regio’s IJmond, Haar-
lem, Haarlemmermeer, Amstelveen en 
de Duin- en Bollenstreek.
Adres:
Nova Servicepunt:
Postbus 2110, 2002 CC Haarlem

Tel.:  023 5302010
Website:  www.novacollege.nl

Universiteit Leiden
De Leidse faculteit der Geesteswetenschap-
pen heeft in haar Instituut voor Geschiede-
nis een leerstoel Zeegeschiedenis (Maritime 
History). De zeegeschiedenis onderzoekt het 
gebruik van de zee en de binnenwateren 
voor onder meer scheepvaart, handel en vis-
serij.
Adres:
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden
Postbus 9500,  2300 RA Leiden
Tel.:  071 5275369
E-mail:  mahistory@hum.leidenuniv.nl
Website:  www.universiteitleiden.nl/ 
  geesteswetenschappen/instituut-
  voor-geschiedenis

Vrije Universiteit Amsterdam
De Faculteit der Geesteswetenschappen van 
de VU heeft een leerstoel Maritieme geschie-
denis en maritiem erfgoed, met Joost Schok-
kenbroek op de positie van bijzonder 
hoogleraar. De leerstoel wordt gefinancierd 
door het Scheepvaartmuseum. De bijzonder 
hoogleraar houdt zich bezig met onderwijs 
en onderzoek op het gebied van Neder-
landse maritieme geschiedenis, met speci-
ale aandacht voor maritiem erfgoed.
Adres:
Hoofdgebouw VU
Faculteit der Geesteswetenschappen
Hoofdgebouw, etage 11 t/m 14 (hoofdingang 
faculteit: 12e etage)
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Tel.:  020 5989898 / (020) 5985020
E-mail:  afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl 
Website:  www.fgw.vu.nl  ◼
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Accountants en adviseurs

Flynth adviseurs en accountants
Vlaak 4 | 8321 RV  Urk
Postbus 97 | 8320 AB  Urk
t:  0031-(0)88-2369400
e:  urk@flynth.nl
i:  www.flynth.nl/visserij
Bedrijfsprofiel: Flynth is Nederlands grootste  
accountants- en adviesdienstverlener 
voor ondernemers in het MKB. Ondernemers in 
de visbranche kunnen binnen Flynth terecht bij 
de in visserij en aanverwante bedrijven  
gespecialiseerde vestiging Urk. Onze adviseurs 
bieden persoonlijk advies, met gevoel van  
ondernemerschap en alles wat daarbij komt  
kijken. Want ondernemen inspireert niet alleen 
ondernemers, maar ook hun adviseurs!
Contactpersoon: dhr. A. Hoefnagel AA,  
sectorleider visserij

Profinis Accountants en Adviseurs
Het Spijk 32 | 8321 WT  Urk 
Postbus 110 | 8320 AC  Urk 
t: 0031-(0)527-681726 
f: 0031-(0)527-685239 
e: info@profins.nl     
i: www.profinis.nl
Diensten: Accountancy, Administratie,  
Belastingadvies, Bedrijfsadvies, Personeel &  
Salaris, Juridisch Advies en Startersbegeleiding 
Contactpersonen: dhr. Ing. J. (Jaap) Brink MBA 
j.brink@profinis.nl 
dhr. Drs. M. (Meindert) Hoefnagel RA 
m.hoefnagel@profinis.nl 
dhr. Drs. H. (Hein) Bakker AA 
h.bakker@profinis.nl

Apparatuur

Baaijens Industrial Equipment B.V.
Dommelstraat 4 | 5347 JL  Oss
Postbus 25 | 5340 AA  Oss
t:  0031-(0)412-623056
e:  info@baaijens.nl
i: www.baaijens.nl
Merken: Fomaco, Uni-Food Technic, Reich, Inotec, 
Menozzi, Provisur / AM2C, GMMI
Producten: Ontschubmachine, onthuidmachine, 
pinbone remover, slicer, rookkast, pekelinjector, 
menger, emulgator.
Bedrijfsprofiel: Baaijens Industrial Equipment
BV levert sinds jaar en dag kwalitatief hoog-
waardige machines en complete, individueel af-
gestemde productielijnen aan de visindustrie.
Met de jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van engineering en procestechnologie biedt 
het familiebedrijf maatwerkoplossingen. In sa-
menwerking met internationaal gerenommeerde 
partners wordt met hoge betrokkenheid en ser-
viceniveau toepassingen gerealiseerd zoals: com-
plete visverwerkingslijnen, houdbaarheid 
verlengende processen, pekelen, marineren, ver-
kleinen, mengen, emulgeren, verpompen, afvul-
len, verpakken en progressieve rook- en 
kooktechniek. Deze samenwerking vormde mede 
het fundament van wat Baaijens nu is: een op-
lossingsgericht bedrijf in de foodindustrie waarbij 
technologische kennis, engineering/productie, ser-
vicegerichtheid én betrokkenheid centraal staan.
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Delmo Groothandel b.v
Delmo Techniek b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk

Miele Nederland BV 
Miele Professional 
De Limiet 2 | 4131 NR Vianen
t:  0347 – 378 884
e:  professional@miele.nl
i:  www.miele-professional.nl
Beheer uw eigen bedrijfskleding
 Lage kosten
 Snelle afhandeling
 Optimale resultaten
Bedrijfsprofiel: Miele Professional levert professi-
onele was-, droog- en afwasapparatuur. Wij bie-
den duurzame en milieuvriendelijke producten 
die gemakkelijk te bedienen zijn, perfect functio-
neren en de laagste Total Cost of Ownership in de 
markt hebben.  
Voor onze afnemers willen wij altijd een be-
trouwbare partner zijn, die meedenkt over de 
beste oplossing en het juiste advies geeft. Vanuit 
de behoeften in de diverse marktgebieden, ont-
wikkelen wij nieuwe producten en systeemoplos-
singen om onze klanten te ontzorgen, in 
overeenstemming met ons motto ‘immer besser’. 
Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Automatisering

Multivac B.V.
Pompmolenlaan 15 | 3447 GK  Woerden
Postbus 410 | 3440 AK  Woerden
t:  algemeen:  0031-(0)348-436570
 service: 0031-(0)348-436571
 onderdelen: 0031-(0)348-436572
e: munl@multivac.nl
i: www.multivac.nl 
Distributie: nationaal
Producten: dieptrek- en traysealverpakkings-
machines, vacuüm kamermachines, etiketteer-  
en kwaliteitscontrolesystemen, verpakkings-
materialen, krimp- en drooginrichtingen,  
gerobotiseerde oplossingen en complete  
verpakkingslijnen.
Diensten: 24-uurs servicedienst
Merken: MULTIVAC
Bedrijfsprofiel: MULTIVAC heeft wereldwijd een 
leidende positie in het bouwen van dieptrek- en 
traysealverpakkingsmachines, alsook vacuüm 
kamermachines, etiketteer- en kwaliteitscontrole-
systemen, krimp- en drooginrichtingen, geroboti-
seerde oplossingen alsook complete 
verpakkingslijnen. MULTIVAC levert tevens een 
variëteit aan verpakkingsmaterialen, waaronder 
ook plasticbesparende concepten. De MULTIVAC 
Groep telt ongeveer  6.400 medewerkers wereld-
wijd waarvan 2.200 gestationeerd op het hoofd-
kwartier te Wolfertschwenden in Duitsland. Met 
meer dan 50 ervaren medewerkers in Nederland 
helpen wij u de beste verpakkingsoplossing voor 
uw product te realiseren. Met onze 24-uurs ser-
vicedienst kunt u te allen tijde op onze ondersteu-
ning rekenen.



54  |  VISwijzer 2020

RBK Group
Keulenstraat 18 | 7418 ET Deventer
Postbus 6128 | 7401 JC Deventer
t:  +31 (0)570- 680 100
f: +31 (0)570- 680 101
e:  info@rbk.nl
i:  www.rbk.nl
f: https://www.facebook.com/rbkdeventer/
l: https://www.linkedin.com/
 company/220310/
t: https://twitter.com/RBK_GROUP_BV
Bedrijfsprofiel: RBK dé specialist in de food  
industrie! 
De RBK Group ontwerpt en bouwt bedrijven en/
of automatiseert productie- en bedrijfsprocessen. 
De Group is gespecialiseerd in de voedingsmidde-
lenindustrie. Of het nu gaat om productie- 
bedrijven, koel- en vrieshuizen, slachterijen of  
distributiecentra. De RBK Group beheerst het hele 
traject van haalbaarheidsstudies tot gebouw- 
beheerssystemen, is thuis in architectuur, (turn-
key) projectmanagement, productie en logistiek,  
koudetechnologie, energiebeheer en milieu en last 
but not least biedt geïntegreerde automatise-
ringsoplossingen op bedrijfs-, productie- en  
procesniveau. In Nederland en de afgelopen jaren 
in toenemende mate ook in het buitenland.  
De RBK Group telt een 60-tal medewerkers en is 
gevestigd aan de Keulenstraat 18 te Deventer.  
Kijk voor meer informatie op onze website.

Bakovens en kookapparatuur

Smitto visbakovens
Middellandse zee 9 | 3446 CG  Woerden
t:  0031-(0)348-475555
f: 0031-(0)348-471071
e:  info@smitto.nl
i:  www.smitto.nl
Merken: Smitto is een merk van QBTEC
Distributie: Internationaal
Diensten: Naast produceren, installeren en 
 onderhouden we de ovens
Contactpersoon: dhr. H. Braams 
t: 06-535 71 801

Bedrijfsadviseurs

DuraCert
Keulenstraat 12 | 7418ET Deventer 
t: 0570 620801 
e:  info@duracert.com
i:  www.duracert.com
Certificaatnummers:
MSC-C-52511 & ASC-C-00495
Bedrijfsprofiel: tekst wijzigen in:
DuraCert ondersteunt vishandelaren, -verwer-
kers en –detaillisten om zich eenvoudig voor de 
keurmerken MSC en ASC te certificeren via een 
groepscertificering. Ook adviseren ze bedrijven 
bij het behalen en onderhouden van een indivi-
dueel certificaat. 
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Flynth adviseurs en accountants
Vlaak 4 | 8321 RV  Urk
Postbus 97 | 8320 AB  Urk
t:  0031-(0)88-2369400
e:  urk@flynth.nl
i:  www.flynth.nl/visserij
Bedrijfsprofiel: Flynth is Nederlands grootste  
accountants- en adviesdienstverlener 
voor ondernemers in het MKB. Ondernemers in 
de visbranche kunnen binnen Flynth terecht bij 
de in visserij en aanverwante bedrijven  
gespecialiseerde vestiging Urk. Onze adviseurs 
bieden persoonlijk advies, met gevoel van  
ondernemerschap en alles wat daarbij komt  
kijken. Want ondernemen inspireert niet alleen 
ondernemers, maar ook hun adviseurs!
Contactpersoon: dhr. A. Hoefnagel AA,  
sectorleider visserij

Bedrijfskleding

Miele Nederland BV 
Miele Professional 
De Limiet 2 | 4131 NR Vianen
t:  0347 – 378 884
e:  professional@miele.nl
i:  www.miele-professional.nl
Beheer uw eigen bedrijfskleding
 Lage kosten
 Snelle afhandeling
 Optimale resultaten
Bedrijfsprofiel: Miele Professional levert professi-
onele was-, droog- en afwasapparatuur. Wij bie-
den duurzame en milieuvriendelijke producten 
die gemakkelijk te bedienen zijn, perfect functio-
neren en de laagste Total Cost of Ownership in de 
markt hebben.  
Voor onze afnemers willen wij altijd een be-
trouwbare partner zijn, die meedenkt over de 
beste oplossing en het juiste advies geeft. Vanuit 
de behoeften in de diverse marktgebieden, ont-
wikkelen wij nieuwe producten en systeemoplos-
singen om onze klanten te ontzorgen, in 
overeenstemming met ons motto ‘immer besser’. 
Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.



Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 
Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

De Nederlandse visverwerkende industrie en 
visgroot handels kennen geen geheimen voor 
Profi nis. Wij zijn vertrouwd met alle specifi eke 
uitdagingen binnen de sector en hebben jarenlange 
ervaring in advies en ondersteuning.

Profi nis is dé branchespecialist voor de vishandel!

De Nederlandse visverwerkende 
industrie en visgroothandels kennen 
geen geheimen voor Profinis. Wij 
zijn vertrouwd met alle specifieke 
uitdagingen binnen de sector en 
hebben jarenlange ervaring in advies 
en ondersteuning.

Profinis is dé branchespecialist 
voor de vishandel!

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 
Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB). Vierkant achter uw ambitie!

Het Spijk 32
8321 WT  Urk 
Postbus 110
8320 AC  Urk  

De Nederlandse visverwerkende industrie en 
visgroot handels kennen geen geheimen voor 
Profi nis. Wij zijn vertrouwd met alle specifi eke 
uitdagingen binnen de sector en hebben jarenlange 
ervaring in advies en ondersteuning.

Profi nis is dé branchespecialist voor de vishandel!

Profinis is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 
Samenwerkende Registeraccountants (SRA) en Register Belastingadviseurs (RB).

Het Spijk 32
8321 WT  Urk
Postbus 110
8320 AC  Urk 

T   0527 - 681 726
F   0527 - 685 239
E   info@profinis.nl 
W  www.profinis.nl

Vierkant achter uw ambitie!

Branchespecialist voor 
internationale vishandel
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Certificering

DuraCert
Keulenstraat 12 | 7418ET Deventer 
t: 0570 620801 
e:  info@duracert.com
i:  www.duracert.com
Certificaatnummers:
MSC-C-52511 & ASC-C-00495
Bedrijfsprofiel: DuraCert ondersteunt vishande-
laren, -verwerkers en –detaillisten om zich een-
voudig voor de keurmerken MSC en ASC te 
certificeren via een groepscertificering. Ook advi-
seren ze bedrijven bij het behalen en onderhou-
den van een individueel certificaat. 

Dienstverlening

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands
Leeuwarderstraatweg 129 | 
8441 PK  Heerenveen
t:  0031-(0)888-310000
e:  sales-food-nl@eurofins.com
w:  www.eurofinsfoodfeedtesting.nl  
Als producent in de vissector heeft u te maken 
met allerlei wetgevingen en controles met  
betrekking tot de voedselveiligheid. Voor vis  
en visproducten zijn o.a. microbiologische eisen 
vastgelegd in de verordening EG 2073/2005  
en chemische eisen in de verordening EG 
1881/2006. Ook voor relatief kleine productie- 
bedrijven zijn regels vastgelegd, namelijk in de 
branche specifieke hygiënecode voor vis.  
Daarnaast is ook de wet- en regelgeving inzake  
etikettering verder aangescherpt via verordening 
EG 1169/2011. Vanuit onze jarenlange ervaring 
in de vissector, kunnen wij u goed adviseren over 
een voedselveilig product en weten alles over de 
huidige wetgeving en de hierbij benodigde analy-
ses. Eurofins helpt u graag uw klanten tevreden 
te houden! 
Eurofins Food & Feed Testing Netherlands heeft  
meerdere locaties waardoor wij alle analyses  
(chemisch, microbiologisch, fysisch) kunnen  
aanbieden, zoals listeria, zware metalen,  
histamine, hygiënetests ( swap). Daarnaast  
hebben wij onze speciale Competence Centres, 
waar alle kennis en kundigheid aanwezig is van 
specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld au-
thenticiteit, dioxines, pesticides en migratietesten. 
U kunt tevens bij Eurofins terecht voor training 
en opleiding en tijdelijke detachering van kwali-
teitsfunctionarissen. 

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Groen Agro Control
Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw
Postbus 549 – 2600 AM Delft
t: +31 (0) 15-2572521
f: +31 (0) 15-2572522
w: www.agrocontrol.nl   
e: m.witmer@agrocontrol.nl
y:  https://www.youtube.com/ 
 watch?v=U1-CnA8ArCc
Bedrijfsprofiel: Groen Agro Control is een no-non-
sense partner die een uitgebreide ervaring heeft 
met het adviseren over een schone productieom-
geving en transport (HACCP). Ook bij het contro-
leren van de kwaliteit van tussenproducten, de 
toetsing van eindproducten op de aanwezigheid 
van diverse residuen en de kwaliteitscertificering 
van uw producten, bent u bij Groen Agro Control 
aan het goed adres. Hierbij biedt het laborato-
rium haar analyses aan onder diverse kwaliteits-
keurmerken zijn veel analyses ISO17025 
geaccrediteerd door de Nederlandse Raad van Ac-
creditatie. Daarnaast spelen wij snel in op veran-
deringen in wet- en regelgeving door het snel 
ontwikkelen van nieuwe analyses.
Binnen de visindustrie kunnen wij de volgende 
analyses aanbieden:
 Residuen van pesticiden.
 Residuen van zware metalen.
 Histamine.
 Glazing (percentage ijs om product).
 Voedingswaarden.
 Microbiologische analyses.

RBK Group
Keulenstraat 18 | 7418 ET Deventer
Postbus 6128 | 7401 JC Deventer
t:  +31 (0)570- 680 100
f: +31 (0)570- 680 101
e:  info@rbk.nl
i:  www.rbk.nl
f: https://www.facebook.com/rbkdeventer/
l: https://www.linkedin.com/
 company/220310/
t: https://twitter.com/RBK_GROUP_BV
Bedrijfsprofiel: RBK dé specialist in de  
food industrie! 
De RBK Group ontwerpt en bouwt bedrijven en/
of automatiseert productie- en bedrijfsprocessen. 
De Group is gespecialiseerd in de voedingsmidde-
lenindustrie. Of het nu gaat om productie- 
bedrijven, koel- en vrieshuizen, slachterijen of 
distributiecentra. De RBK Group beheerst het hele 
traject van haalbaarheidsstudies tot gebouw- 
beheerssystemen, is thuis in architectuur, (turn-
key) projectmanagement, productie en logistiek,  
koudetechnologie, energiebeheer en milieu en last 
but not least biedt geïntegreerde automatise-
ringsoplossingen op bedrijfs-, productie- en  
procesniveau. In Nederland en de afgelopen jaren 
in toenemende mate ook in het buitenland.  
De RBK Group telt een 60-tal medewerkers en is 
gevestigd aan de Keulenstraat 18 te Deventer.  
Kijk voor meer informatie op onze website.
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Groothandel

Sea Fresh BV & Sea Fresh Retail BV
Stortemelk 16
8321 EE, Urk
t:  0527687239
f:  0527687240
e: sales@seafresh.nl
i: www.seafresh.nl
i: www.seafreshretail.nl
t: @SeaFreshBV
l: https://www.linkedin.com/company/
 sea-fresh-b-v-/
i: https://vimeo.com/126228126
Productcategorieën: Noordzee Vis, Exotische Vis,  
Kweek Vis, Zoetwater Vis,  Schaal- &  
Schelpdieren
Bedrijfsprofiel: Sea Fresh is een toonaangevend 
bedrijf op het gebied van import, export en distri-
butie van allerlei soorten verse vis. 
De mensen bij Sea Fresh werken in een nauw 
teamverband om onze klanten het beste uit de 
zee te bieden. 
We zijn liefhebbers die kwalitatieve verse vis 
waarderen en herkennen. Kortom, Sea Fresh 
ademt verse vis! 
Sea Fresh Retail is dé professionele partner voor 
een compleet assortiment verse en diepvriesvis 
voor de retailmarkt. 
Niet alleen voor naturel of gepaneerde visproduc-
ten, maar daarnaast onderscheidend in het ont-
wikkelen en produceren van aansprekende én 
unieke visconcepten.

Hygiëne en reiniging

Baaijens Industrial Equipment B.V.
Dommelstraat 4 | 5347 JL  Oss
Postbus 25 | 5340 AA  Oss
t:  0031-(0)412-623056
e:  info@baaijens.nl
i: www.baaijens.nl
Merken: Fomaco, Uni-Food Technic, Reich, Inotec, 
Menozzi, Provisur / AM2C, GMMI
Producten: Ontschubmachine, onthuidmachine, 
pinbone remover, slicer, rookkast, pekelinjector, 
menger, emulgator.
Bedrijfsprofiel: Baaijens Industrial Equipment
BV levert sinds jaar en dag kwalitatief hoog-
waardige machines en complete, individueel af-
gestemde productielijnen aan de visindustrie.
Met de jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van engineering en procestechnologie biedt 
het familiebedrijf maatwerkoplossingen. In sa-
menwerking met internationaal gerenommeerde 
partners wordt met hoge betrokkenheid en ser-
viceniveau toepassingen gerealiseerd zoals: com-
plete visverwerkingslijnen, houdbaarheid 
verlengende processen, pekelen, marineren, ver-
kleinen, mengen, emulgeren, verpompen, afvul-
len, verpakken en progressieve rook- en 
kooktechniek. Deze samenwerking vormde mede 
het fundament van wat Baaijens nu is: een op-
lossingsgericht bedrijf in de foodindustrie waarbij 
technologische kennis, engineering/productie, ser-
vicegerichtheid én betrokkenheid centraal staan.
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Delmo Groothandel b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk

Miele Nederland BV 
Miele Professional 
De Limiet 2 | 4131 NR Vianen
t:  0347 – 378 884
e:  professional@miele.nl
i:  www.miele-professional.nl
Beheer uw eigen bedrijfskleding
 Lage kosten
 Snelle afhandeling
 Optimale resultaten
Bedrijfsprofiel: Miele Professional levert professi-
onele was-, droog- en afwasapparatuur. Wij bie-
den duurzame en milieuvriendelijke producten 
die gemakkelijk te bedienen zijn, perfect functio-
neren en de laagste Total Cost of Ownership in de 
markt hebben.  
Voor onze afnemers willen wij altijd een be-
trouwbare partner zijn, die meedenkt over de 
beste oplossing en het juiste advies geeft. Vanuit 
de behoeften in de diverse marktgebieden, ont-
wikkelen wij nieuwe producten en systeemoplos-
singen om onze klanten te ontzorgen, in 
overeenstemming met ons motto ‘immer besser’. 
Maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands
Leeuwarderstraatweg 129 | 
8441 PK  Heerenveen
t:  0031-(0)888-310000
e:  sales-food-nl@eurofins.com
w:  www.eurofinsfoodfeedtesting.nl 
Als producent in de vissector heeft u te maken 
met allerlei wetgevingen en controles met  
betrekking tot de voedselveiligheid. Voor vis  
en visproducten zijn o.a. microbiologische eisen 
vastgelegd in de verordening EG 2073/2005  
en chemische eisen in de verordening EG 
1881/2006. Ook voor relatief kleine productie- 
bedrijven zijn regels vastgelegd, namelijk in de 
branche specifieke hygiënecode voor vis.  
Daarnaast is ook de wet- en regelgeving inzake  
etikettering verder aangescherpt via verordening 
EG 1169/2011. Vanuit onze jarenlange ervaring 
in de vissector, kunnen wij u goed adviseren over 
een voedselveilig product en weten alles over de 
huidige wetgeving en de hierbij benodigde analy-
ses. Eurofins helpt u graag uw klanten tevreden 
te houden! 
Eurofins Food & Feed Testing Netherlands heeft  
meerdere locaties waardoor wij alle analyses  
(chemisch, microbiologisch, fysisch) kunnen  
aanbieden, zoals listeria, zware metalen,  
histamine, hygiënetests ( swap). Daarnaast  
hebben wij onze speciale Competence Centres, 
waar alle kennis en kundigheid aanwezig is van 
specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld au-
thenticiteit, dioxines, pesticides en migratietesten. 
U kunt tevens bij Eurofins terecht voor training 
en opleiding en tijdelijke detachering van kwali-
teitsfunctionarissen.   
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Groen Agro Control
Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw
Postbus 549 – 2600 AM Delft
t: +31 (0) 15-2572521
f: +31 (0) 15-2572522
w: www.agrocontrol.nl   
e: m.witmer@agrocontrol.nl
y:  https://www.youtube.com/ 
 watch?v=U1-CnA8ArCc
Bedrijfsprofiel: Groen Agro Control is een no-non-
sense partner die een uitgebreide ervaring heeft 
met het adviseren over een schone productieom-
geving en transport (HACCP). Ook bij het contro-
leren van de kwaliteit van tussenproducten, de 
toetsing van eindproducten op de aanwezigheid 
van diverse residuen en de kwaliteitscertificering 
van uw producten, bent u bij Groen Agro Control 
aan het goed adres. Hierbij biedt het laboratorium 
haar analyses aan onder diverse kwaliteitskeur-
merken zijn veel analyses ISO17025 geaccredi-
teerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie. 
Daarnaast spelen wij snel in op veranderingen in 
wet- en regelgeving door het snel ontwikkelen 
van nieuwe analyses.
Binnen de visindustrie kunnen wij de volgende 
analyses aanbieden:
 Residuen van pesticiden.
 Residuen van zware metalen.
 Histamine.
 Glazing (percentage ijs om product).
 Voedingswaarden.
 Microbiologische analyses.

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland
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Im-en export

Sea Fresh BV & Sea Fresh Retail BV
Stortemelk 16
8321 EE, Urk
t:  0527687239
f:  0527687240
e: sales@seafresh.nl
i: www.seafresh.nl
i: www.seafreshretail.nl
t: @SeaFreshBV
l: https://www.linkedin.com/company/
 sea-fresh-b-v-/
i: https://vimeo.com/126228126
Productcategorieën: Noordzee Vis, Exotische Vis,  
Kweek Vis, Zoetwater Vis,  Schaal- &  
Schelpdieren
Bedrijfsprofiel: Sea Fresh is een toonaangevend 
bedrijf op het gebied van import, export en distri-
butie van allerlei soorten verse vis. 
De mensen bij Sea Fresh werken in een nauw 
teamverband om onze klanten het beste uit de 
zee te bieden. 
We zijn liefhebbers die kwalitatieve verse vis 
waarderen en herkennen. Kortom, Sea Fresh 
ademt verse vis! 
Sea Fresh Retail is dé professionele partner voor 
een compleet assortiment verse en diepvriesvis 
voor de retailmarkt. 
Niet alleen voor naturel of gepaneerde visproduc-
ten, maar daarnaast onderscheidend in het ont-
wikkelen en produceren van aansprekende én 
unieke visconcepten.

Interieur en Winkelinrichting

Remmerswaal Retail & Design
Ampereweg 7-9 | 2627 BG  Delft
t: 0031-(0)15-7370205
e:  info@remmerswaalretaildesign.nl
i:  www.remmerswaalretaildesign.nl
Remmerswaal Retail & Design is toonaangevend 
op het gebied van winkelinterieur en Koeltoon-
banken. Ontzorgen is ons motto. Dit begint met 
een duidelijk ontwerp waarbij wij de routing  
binnen uw zaak optimaliseren. U bepaald de 
sfeer, wij vertalen deze in een ontwerp die u in 
alle behoeftes voorziet. Kwaliteit staat hierbij 
voor ons centraal. Zo begeleiden wij u van idee 
tot realisatie. 
In aanvulling van het realiseren van uw interieur 
bieden wij u facultatief diverse diensten aan. 
Denk hierbij aan; Bouwbegeleiding en 
vergunningen, Huur-en aankoopbemiddeling, het 
maken van een Businessplan en de bijbehorende 
financieringsbegeleiding.  
Kom vrijblijvend bij ons op de koffie om uw 
ideeën met ons te delen! 

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Koel- en vriescellen

Coppens
Rijksweg 24 | 5386 LD  Geffen
t:  073-5322776
f:  073-5324885
w: www.coppenstrucks.nl
i: info@coppenstrucks.nl
Merken: Mercedes, Renault, Daf
Producten: Koel- en vrieswagen
Contactpersoon: dhr. Marc Dekkers

Delmo Groothandel b.v
Delmo techniek b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk

Kruiden, specerijen, bakmeel,
sauzen en zout

AVO-Specerijen NL
Deventerseweg 14b
2994 LD  Barendrecht
t:  0031-(0)180-531141/42
f:  0031-(0)180-531143
e: info@avo-specerijen.nl
w: www.avo.de
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Michael Kolenbrander

Delmo Groothandel b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk
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Epos Kruiden & Specerijen 
Galvanistraat 20 | 3861 NJ  Nijkerk 
t: 0031-(0)33-2477190
f: 0031-(0)33-2456455
e: info@epos-specerijen.nl
i: www.epos-specerijen.nl
Merken: Epos, Dutch Spices
Distributie: Nationaal
Producten: Kruiden, specerijen, marinades,  
sauzen, paneermeel en diverse hulpstoffen.

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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S.B.F. Wilba B.V. Visbakmeel & Viskruiden
Edelgasstraat 234 | 2718 TC  Zoetermeer
t: 0031-(0)79-3625624
e: info@visbakmeel.nl
i: www.visbakmeel.nl
H.A.C.C.P. gecertificeerd.  
FSSC 22000 gecertificeerd’ 
Nu ook visbakmeel in kg verpakking 
En Glutenvrij.

Yama Products BV
Rutherfordweg 2 | 3542 CG  Utrecht
t: 0031-(0)30-2408030
f: 0031-(0)30-2413160
e: info@yama.nl
i: www.yama.nl
Merken: Kikkoman Sojasaus, Yama Dressing & 
Sauces, Kewpie, Kinjirushi, Uchibori
Producten: Aziatische sauzen, sojasaus, seaso-
nings, kruiden, specerijen, dressings, marinades, 
umami ingrediënten.

Marinades 

Epos Kruiden & Specerijen 
Galvanistraat 20 | 3861 NJ  Nijkerk 
t: 0031-(0)33-2477190
f: 0031-(0)33-2456455
e: info@epos-specerijen.nl
i: www.epos-specerijen.nl
Merken: Epos, Dutch Spices
Distributie: Nationaal
Producten: Kruiden, specerijen, marinades,  
sauzen, paneermeel en diverse hulpstoffen.

Delmo Groothandel b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk
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Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland

Yama Products BV
Rutherfordweg 2 | 3542 CG  Utrecht
t: 0031-(0)30-2408030
f: 0031-(0)30-2413160
e: info@yama.nl
i: www.yama.nl
Merken: Kikkoman Sojasaus, Yama Dressing & 
Sauces, Kewpie, Kinjirushi, Uchibori
Producten: Aziatische sauzen, sojasaus, seaso-
nings, kruiden, specerijen, dressings, marinades, 
umami ingrediënten.

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Meetapparatuur

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands
Leeuwarderstraatweg 129 | 
8441 PK  Heerenveen
t:  0031-(0)888-310000
e:  sales-food-nl@eurofins.com
w:  www.eurofinsfoodfeedtesting.nl 
Als producent in de vissector heeft u te maken 
met allerlei wetgevingen en controles met  
betrekking tot de voedselveiligheid. Voor vis  
en visproducten zijn o.a. microbiologische eisen 
vastgelegd in de verordening EG 2073/2005  
en chemische eisen in de verordening EG 
1881/2006. Ook voor relatief kleine productie- 
bedrijven zijn regels vastgelegd, namelijk in de 
branche specifieke hygiënecode voor vis.  
Daarnaast is ook de wet- en regelgeving inzake  
etikettering verder aangescherpt via verordening 
EG 1169/2011. Vanuit onze jarenlange ervaring 
in de vissector, kunnen wij u goed adviseren over 
een voedselveilig product en weten alles over de 
huidige wetgeving en de hierbij benodigde analy-
ses. Eurofins helpt u graag uw klanten tevreden 
te houden! 
Eurofins Food & Feed Testing Netherlands heeft  
meerdere locaties waardoor wij alle analyses  
(chemisch, microbiologisch, fysisch) kunnen  
aanbieden, zoals listeria, zware metalen,  
histamine, hygiënetests (swap). Daarnaast  
hebben wij onze speciale Competence Centres, 
waar alle kennis en kundigheid aanwezig is van 
specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld au-
thenticiteit, dioxines, pesticides en migratietesten. 
U kunt tevens bij Eurofins terecht voor training 
en opleiding en tijdelijke detachering van kwali-
teitsfunctionarissen.  

Groen Agro Control
Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw
Postbus 549 – 2600 AM Delft
t: +31 (0) 15-2572521
f: +31 (0) 15-2572522
w: www.agrocontrol.nl   
e: m.witmer@agrocontrol.nl
y:  https://www.youtube.com/ 
 watch?v=U1-CnA8ArCc
Bedrijfsprofiel: Groen Agro Control is een no-non-
sense partner die een uitgebreide ervaring heeft 
met het adviseren over een schone productieom-
geving en transport (HACCP). Ook bij het contro-
leren van de kwaliteit van tussenproducten, de 
toetsing van eindproducten op de aanwezigheid 
van diverse residuen en de kwaliteitscertificering 
van uw producten, bent u bij Groen Agro Control 
aan het goed adres. Hierbij biedt het laboratorium 
haar analyses aan onder diverse kwaliteitskeur-
merken zijn veel analyses ISO17025 geaccredi-
teerd door de Nederlandse Raad van Accreditatie. 
Daarnaast spelen wij snel in op veranderingen in 
wet- en regelgeving door het snel ontwikkelen 
van nieuwe analyses.
Binnen de visindustrie kunnen wij de volgende 
analyses aanbieden:
 Residuen van pesticiden.
 Residuen van zware metalen.
 Histamine.
 Glazing (percentage ijs om product).
 Voedingswaarden.
 Microbiologische analyses.
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Olien

AVO-Specerijen NL
Deventerseweg 14b | 
2994 LD  Barendrecht
t:  0031-(0)180-531141/42
f:  0031-(0)180-531143
e: info@avo-specerijen.nl 
w: www.avo.de
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Michael Kolenbrander

Epos Kruiden & Specerijen 
Galvanistraat 20 | 3861 NJ  Nijkerk 
t: 0031-(0)33-2477190
f: 0031-(0)33-2456455
e: info@epos-specerijen.nl
i: www.epos-specerijen.nl
Merken: Epos, Dutch Spices
Distributie: Nationaal
Producten: Kruiden, specerijen, marinades,  
sauzen, paneermeel en diverse hulpstoffen.

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland
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Ontschubmachines

Baaijens Industrial Equipment B.V.
Dommelstraat 4 | 5347 JL  Oss
Postbus 25 | 5340 AA  Oss
t:  0031-(0)412-623056
e:  info@baaijens.nl
i: www.baaijens.nl
Merken: Fomaco, Uni-Food Technic, Reich, Inotec, 
Menozzi, Provisur / AM2C, GMMI
Producten: Ontschubmachine, onthuidmachine, 
pinbone remover, slicer, rookkast, pekelinjector, 
menger, emulgator.
Bedrijfsprofiel: Baaijens Industrial Equipment
BV levert sinds jaar en dag kwalitatief hoog-
waardige machines en complete, individueel af-
gestemde productielijnen aan de visindustrie.
Met de jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van engineering en procestechnologie biedt 
het familiebedrijf maatwerkoplossingen. In sa-
menwerking met internationaal gerenommeerde 
partners wordt met hoge betrokkenheid en ser-
viceniveau toepassingen gerealiseerd zoals: com-
plete visverwerkingslijnen, houdbaarheid 
verlengende processen, pekelen, marineren, ver-
kleinen, mengen, emulgeren, verpompen, afvul-
len, verpakken en progressieve rook- en 
kooktechniek. Deze samenwerking vormde mede 
het fundament van wat Baaijens nu is: een op-
lossingsgericht bedrijf in de foodindustrie waarbij 
technologische kennis, engineering/productie, ser-
vicegerichtheid én betrokkenheid centraal staan.

Ontschubmachines

Steen F.P.M. International
Franseweg 33 | B-2920  
Kalmthout, België
t: 0032-(0)36-650400  
f: 0032-(0)36-653458
e: info@steen.be
i: www.steen.be
Producten: Ontschubmachine + Onthuid machine 
+ PinBone (ontgraat) machine.
Contactpersoon: dhr. Jan Leuridan
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Opleidingen

SVO Opleidingen
Kroonslag 2 | 3991 TW  Houten
Postbus 516 | 3990 GH  Houten
t: 0031-(0)30-2758181
f: 0031-(0)30-2733374
e: info@svo.nl
i: www.svo.nl

Processing equipment en
toebehoren

Delmo Techniek b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk

Kramer B.V. machinefabriek
Oost Zeedijk 4-A | 4486 PN  Colijnsplaat
t: 00031-(0)113-693010
e:  info@kramermachines.nl
i:  www.kramermachines.nl 
Contactpersoon: dhr. J. Kramer

Baaijens Industrial Equipment B.V.
Dommelstraat 4 | 5347 JL  Oss
Postbus 25 | 5340 AA  Oss
t:  0031-(0)412-623056
e:  info@baaijens.nl
i: www.baaijens.nl
Merken: Fomaco, Uni-Food Technic, Reich, Inotec, 
Menozzi, Provisur / AM2C, GMMI 
Producten: Ontschubmachine, onthuidmachine, 
pinbone remover, slicer, rookkast, pekelinjector, 
menger, emulgator.
Bedrijfsprofiel: Baaijens Industrial Equipment
BV levert sinds jaar en dag kwalitatief hoog-
waardige machines en complete, individueel af-
gestemde productielijnen aan de visindustrie.
Met de jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van engineering en procestechnologie biedt 
het familiebedrijf maatwerkoplossingen. In sa-
menwerking met internationaal gerenommeerde 
partners wordt met hoge betrokkenheid en ser-
viceniveau toepassingen gerealiseerd zoals: com-
plete visverwerkingslijnen, houdbaarheid 
verlengende processen, pekelen, marineren, ver-
kleinen, mengen, emulgeren, verpompen, afvul-
len, verpakken en progressieve rook- en 
kooktechniek. Deze samenwerking vormde mede 
het fundament van wat Baaijens nu is: een op-
lossingsgericht bedrijf in de foodindustrie waarbij 
technologische kennis, engineering/productie, ser-
vicegerichtheid én betrokkenheid centraal staan.



VISwijzer 2020  |  71

RBK Group
Keulenstraat 18 | 7418 ET Deventer
Postbus 6128 | 7401 JC Deventer
t:  +31 (0)570- 680 100
f: +31 (0)570- 680 101
e:  info@rbk.nl
i:  www.rbk.nl
f: https://www.facebook.com/rbkdeventer/
l: https://www.linkedin.com/
 company/220310/
t: https://twitter.com/RBK_GROUP_BV
Bedrijfsprofiel: RBK dé specialist in de  
food industrie! 
De RBK Group ontwerpt en bouwt bedrijven en/
of automatiseert productie- en bedrijfsprocessen. 
De Group is gespecialiseerd in de voedingsmidde-
lenindustrie. Of het nu gaat om productie- 
bedrijven, koel- en vrieshuizen, slachterijen of 
distributiecentra. De RBK Group beheerst het hele 
traject van haalbaarheidsstudies tot gebouw- 
beheerssystemen, is thuis in architectuur, (turn-
key) projectmanagement, productie en logistiek,  
koudetechnologie, energiebeheer en milieu en last 
but not least biedt geïntegreerde automatise-
ringsoplossingen op bedrijfs-, productie- en  
procesniveau. In Nederland en de afgelopen jaren 
in toenemende mate ook in het buitenland.  
De RBK Group telt een 60-tal medewerkers en is 
gevestigd aan de Keulenstraat 18 te Deventer.  
Kijk voor meer informatie op onze website.

Rookapparatuur

Baaijens Industrial Equipment B.V.
Dommelstraat 4 | 5347 JL  Oss
Postbus 25 | 5340 AA  Oss
T:  0031-(0)412-623056
E:  info@baaijens.nl
I: www.baaijens.nl
Merken: Fomaco, Uni-Food Technic, Reich, Inotec, 
Menozzi, Provisur / AM2C, GMMI
Producten: Ontschubmachine, onthuidmachine, 
pinbone remover, slicer, rookkast, pekelinjector, 
menger, emulgator.
Bedrijfsprofiel: Baaijens Industrial Equipment
BV levert sinds jaar en dag kwalitatief hoog-
waardige machines en complete, individueel af-
gestemde productielijnen aan de visindustrie.
Met de jarenlange ervaring en expertise op het 
gebied van engineering en procestechnologie biedt 
het familiebedrijf maatwerkoplossingen. In sa-
menwerking met internationaal gerenommeerde 
partners wordt met hoge betrokkenheid en ser-
viceniveau toepassingen gerealiseerd zoals: com-
plete visverwerkingslijnen, houdbaarheid 
verlengende processen, pekelen, marineren, ver-
kleinen, mengen, emulgeren, verpompen, afvul-
len, verpakken en progressieve rook- en 
kooktechniek. Deze samenwerking vormde mede 
het fundament van wat Baaijens nu is: een op-
lossingsgericht bedrijf in de foodindustrie waarbij 
technologische kennis, engineering/productie, ser-
vicegerichtheid én betrokkenheid centraal staan.
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Tafelzuren 

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland

 Uien

Mol Fresh Food BV
Handelsweg 6 | 3881 LS  Putten
t: 0031-(0)341-491795
e: info@molfreshfood.nl
i: www.molfreshfood.nl
Product: geschilde, gesneden en verpakte uien
Merk: MOL UIEN
Distributie: Nederland, Duitsland & België
Contactpersonen: René en Anthony Mol

Verkoopwagens, trailer en
bedrijfsauto’s

BK Market Trailers B.V.
Koopmansgoed 1 | 3771 MJ  Barneveld
t: 0031-(0)342-417559
m: 0031-(0)612910219  
 Dick van ‘t Foort (verkoopadviseur)
e: verkoop@bkmt.nl 
i: www.bkmt.nl
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Coppens
Rijksweg 24 | 5386 LD  Geffen
t:  073-5322776
f:  073-5324885
w: www.coppenstrucks.nl
i: info@coppenstrucks.nl
Merken: Mercedes, Renault, Daf
Producten: Koel- en vrieswagen
Contactpersoon: dhr. Marc Dekkers

Verpakkingsmateriaal en
 verpakkingsapparatuur

Brabo-Pack Fresh Food Packaging
Sluisweg 56 | 5145 PE  Waalwijk
Postbus 117 | 5140 AC  Waalwijk
t: 0031-(0)416-333744
e: sales@brabo-pack.nl
i: www.brabo-pack.nl

Delmo Groothandel b.v
Delmo Techniek b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk

Multivac B.V.
Pompmolenlaan 15 | 3447 GK  Woerden
Postbus 410 | 3440 AK  Woerden
t:  algemeen:  0031-(0)348-436570
 service: 0031-(0)348-436571
 onderdelen: 0031-(0)348-436572
e: munl@multivac.nl
i: www.multivac.nl 
Distributie: nationaal
Producten: dieptrek- en traysealverpakkings-
machines, vacuüm kamermachines, etiketteer-  
en kwaliteitscontrolesystemen, verpakkings-
materialen, krimp- en drooginrichtingen,  
gerobotiseerde oplossingen en complete  
verpakkingslijnen.
Diensten: 24-uurs servicedienst
Merken: MULTIVAC
Bedrijfsprofiel: MULTIVAC heeft wereldwijd een 
leidende positie in het bouwen van dieptrek- en 
traysealverpakkingsmachines, alsook vacuüm 
kamermachines, etiketteer- en kwaliteitscontrole-
systemen, krimp- en drooginrichtingen, geroboti-
seerde oplossingen alsook complete 
verpakkingslijnen. MULTIVAC levert tevens een 
variëteit aan verpakkingsmaterialen, waaronder 
ook plasticbesparende concepten. De MULTIVAC 
Groep telt ongeveer  6.400 medewerkers wereld-
wijd waarvan 2.200 gestationeerd op het hoofd-
kwartier te Wolfertschwenden in Duitsland. Met 
meer dan 50 ervaren medewerkers in Nederland 
helpen wij u de beste verpakkingsoplossing voor 
uw product te realiseren. Met onze 24-uurs ser-
vicedienst kunt u te allen tijde op onze ondersteu-
ning rekenen.
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Barneveld Verpakkingen BV
De Smalle Zijde 50 | 3903 LP Veenendaal;
t:  0031-(0)318-514021
Westvlietweg 60e | 2491 ED Den Haag
t:  0031-(0)70-3471121
e:  info@barneveld-verpakkingen.nl
w:  www.barneveld-verpakkingen.nl
Producten: Al meer dan 60 jaar uw totaal leve-
rancier in verpakkingen, disposables en hygiëne-
artikelen.
Familiebedrijf: Sinds 1958
Groothandel: Compleet assortiment voor Food, 
Non Food en Industrie en gespecialiseerd in ge-
personaliseerde verpakkingslijnen.
Eigen merken: Amazing Food, Enjoy Fish, Vers & 
Lekker, Parelmoer, Pearl, Gerookte Zalm, Gerookte 
Paling, Hollandse Nieuwe.
Belofte: Als de klant iets aan ons vraagt, hebben 
we altijd een antwoord. Wij zoeken samen met 
de klant naar de oplossing voor de verpakkings-
vraag. Wij garanderen een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding, een oprechte persoon-
lijke service en een vergaande flexibiliteit.
Extra Waarde: 2 fillialen,1 website, bestel app, 
webshop, buitendienst medewerkers voor per-
soonlijk contact, modern wagenpark voor onze 
precisie leveringen
B unique: De Barneveld App voor mobiel en ta-
blet. Bestel snel en gemakkelijk. Waar in de we-
reld je ook bent, altijd je verpakkingen 
inzichtelijk.
Logistiek: 48-uurs service en/of wekelijkse route
Distributie: Nationaal en Internationaal

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Ultrapak BV
Arkerpoort 16 | 3861 PS  Nijkerk
t:  088-3310331
e:  info@ultrapak.nl
i:  www.ultrapak.nl
Innovatief en creatief in verpakken!
Ultrapak is dé leverancier van hoogwaardige 
verpakkingslijnen voor de visverwerkende indu-
strie door onderscheidend te zijn in kennis, erva-
ring, advisering en leveringsprogramma. 
Ons motto is “Go sustainable” - Minder gebruik 
van folie en maximaal recyclebaar!
Ultrapak levert en onderhoudt al 27 jaar verpak-
kingsmachines en -systemen, die perfect aanslui-
ten op de wensen van de professionele gebruiker, 
zoals: SEALPAC schalensluit- en
dieptrekmachines, metaaldetectoren en checkwe-
gers van Pulsotronic, X-ray en Visionsystemen.
De SEALPAC A-serie schalensluitmachine beho-
ren tot de top in kwaliteit en flexibiliteit. Op deze 
verpakkingsmachines kunnen vele soorten ver-
pakkingen geproduceerd worden als MAP, Seal 
Only, SKIN, vacuüm, en andere innovatieve ver-
pakkingen als EasyLid®, Gamba packaging en 
Flatskin® (kijk op onze website).
Onze dieptrekmachines zijn van hoogwaardige 
kwaliteit en efficiënt zodat met dunnere folies 
geproduceerd kan worden. Op de SEALPAC 
dieptrekmachine kan o.a. vacuüm, MAP en Skin 
verpakking probleemloos verwerkt worden. Voor 
o.a. schaaldieren hebben wij speciale oplossingen 
voor een 100% dichte verpakking.
Ook voor metaaldetectie- en checkweegsystemen 
bent u bij Ultrapak aan het goede adres. 
Hoogwaardige machines van Pulsotronic, Duitse 
producent van controle systemen.
Met haar hoogwaardige en modulaire 
leveringsprogramma kan Ultrapak complete 
verpakkingslijnen turnkey opleveren. Wij 

adviseren u graag deskundig over onze complete 
verpakkingsoplossingen. Ultrapak is uw garantie 
voor maximaal rendement uit uw investering.
Producten: Sealpac schalenluit- en 
dieptetrekmachines, ontnest- en 
dekselautomaten, doseren afvulsystemen, kamer 
vacuüm machines, detectie apparatuur, label- en 
printsystemen en toebehoren.
Diensten: Verkoop, projectmanagement, service 
24/7, onderdelen en overige dienstverlening.
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Verwerking

Sea Fresh BV & Sea Fresh Retail BV
Stortemelk 16
8321 EE, Urk
t:  0527687239
f:  0527687240
e: sales@seafresh.nl
i: www.seafresh.nl
i: www.seafreshretail.nl
t: @SeaFreshBV
l: https://www.linkedin.com/company/
 sea-fresh-b-v-/
i: https://vimeo.com/126228126
Productcategorieën: Noordzee Vis, Exotische Vis,  
Kweek Vis, Zoetwater Vis,  Schaal- &  
Schelpdieren
Bedrijfsprofiel: Sea Fresh is een toonaangevend be-
drijf op het gebied van import, export en distributie 
van allerlei soorten verse vis. 
De mensen bij Sea Fresh werken in een nauw 
teamverband om onze klanten het beste uit de zee 
te bieden. 
We zijn liefhebbers die kwalitatieve verse vis 
waarderen en herkennen. Kortom, Sea Fresh ademt 
verse vis! 
Sea Fresh Retail is dé professionele partner voor 
een compleet assortiment verse en diepvriesvis 
voor de retailmarkt. 
Niet alleen voor naturel of gepaneerde visproduc-
ten, maar daarnaast onderscheidend in het ont-
wikkelen en produceren van aansprekende én 
unieke visconcepten.

Vitrine- en decoratiemateriaal

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland
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Weeg- en afrekensystemen

Delmo Groothandel b.v
Delmo Techniek b.v
t: 088-8543 800
w: www.delmo.nl
i: info@delmo.nl
Vestigingen in: Gouda, Groningen en Tilburg
Bezorging: landelijk

Weegapparatuur industrieel

Multipond Benelux BV
Bovenzijde 10 | 5626 EB  Eindhoven
Postbus 28024 | 5602 JA  Eindhoven
t: 0031-(0)40-2628090
f: 0031-(0)40-2628099
e: info@multipond.nl
i: www.multipond.nl
Product: Industriële weegapparatuur
Contactpersoon: dhr. F. Caris

Weeg-, uitprijs en 
etiketteersystemen

Multivac B.V.
Pompmolenlaan 15 | 3447 GK  Woerden
Postbus 410 | 3440 AK  Woerden
t:  algemeen:  0031-(0)348-436570
 service: 0031-(0)348-436571
 onderdelen: 0031-(0)348-436572
e: munl@multivac.nl
i: www.multivac.nl 
Distributie: nationaal
Producten: dieptrek- en traysealverpakkings-
machines, vacuüm kamermachines, etiketteer-  
en kwaliteitscontrolesystemen, verpakkings-
materialen, krimp- en drooginrichtingen,  
gerobotiseerde oplossingen en complete  
verpakkingslijnen.
Diensten: 24-uurs servicedienst
Merken: MULTIVAC
Bedrijfsprofiel: MULTIVAC heeft wereldwijd een 
leidende positie in het bouwen van dieptrek- en 
traysealverpakkingsmachines, alsook vacuüm 
kamermachines, etiketteer- en kwaliteitscontrole-
systemen, krimp- en drooginrichtingen, geroboti-
seerde oplossingen alsook complete 
verpakkingslijnen. MULTIVAC levert tevens een 
variëteit aan verpakkingsmaterialen, waaronder 
ook plasticbesparende concepten. De MULTIVAC 
Groep telt ongeveer  6.400 medewerkers wereld-
wijd waarvan 2.200 gestationeerd op het hoofd-
kwartier te Wolfertschwenden in Duitsland. Met 
meer dan 50 ervaren medewerkers in Nederland 
helpen wij u de beste verpakkingsoplossing voor 
uw product te realiseren. Met onze 24-uurs ser-
vicedienst kunt u te allen tijde op onze ondersteu-
ning rekenen.
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Samengestelde producten met vis en
convenienceproducten

H.A.C.C.P. gecertificeerd. 
FSSC 22000 gecertificeerd’

Visbakmeel CrunCh 
Een visbakmeel voor een krakend 

krokante korst. De krakend krokante 
(crunchy-) korst blijft ook na het bakken 

krakend krokant. Het is lactose vrij. 
Behalve gluten bevat het geen allergene 

ingrediënten volgen de huidige  
EU ALBA allergenen lijst.

VersChillende soorten 
Visbakmeel

voor krokante of goudgele korst en 
visbakmeel waarvan het beslag niet 
aankoekt aan de bodem, zodat het 
ruime tijd van te voren aangemaakt  

kan worden en kibbelingenmix

 www.visbakmeel.nl

nieuW

Wij wensen u al het goede voor 2011

U hoeft ons bakmeel enkel aan te 
maken met water tot een pap en 

Voor een mooie bruine, krokante korst 
om de vis. Hierdoor kunt u de vissen 
op elkaar leggen, zonder dat deze aan 
elkaar plakken, zodat u een onbescha-

Voor een mooie goudbruine korst om de 

Geeft de zekerheid dat er na het aanma-
ken van de pap geen harde koek op de 
bodem komt. Daarom kunt u de pap al 
een dag eerder aanmaken, zonder dat 
er kwaliteitsverlies optreedt. Bovendien 

Voor een strakke lichtbruine korst om 
de vis.

cArriBBeAn mix
Brengt door een special kruidenmelange 
een pikante goudbruine korst om de vis. 
Deze mix is ook zéér geschikt voor bak-
ken van kibbelingen.

schol mix
Speciaal geschikt voor het doorhalen 
van de te bakken schol. Alleen water 
toevoegen is voldoende. Dit is in het 
gebruik veel goedkoper dan melk.

VisBAkmeel kleinVerpAkking
Visbakmeel verpakt in hersluitbare zak-
ken van 1 Kg, ideaal voor op de toon-
bank. Ook verkrijgbaar in Allergeenvrij 
(=glutenvrij) soort.

Vraag gratis monsters aan

tevens produceren wij ViskrUiDen 
voor na het bakken:
- Viskruiden op paprikabasis
-  Tortugakruiden op kerriebasis (verpakt in 

handige plastic strooibussen van 700 gram)
- Kibbelingenmix, verpakt in zakken van 7 kg.

edelgasstr. 234, 2718 tc Zoetemeer
telefoon 079-3625624
telefax 079-3624595

www.visbakmeel.nl   |   info@visbakmeel.nl 
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Voor een strakke lichtbruine korst om 
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Brengt door een special kruidenmelange 
een pikante goudbruine korst om de vis. 
Deze mix is ook zéér geschikt voor bak-
ken van kibbelingen.

schol mix
Speciaal geschikt voor het doorhalen 
van de te bakken schol. Alleen water 
toevoegen is voldoende. Dit is in het 
gebruik veel goedkoper dan melk.

VisBAkmeel kleinVerpAkking
Visbakmeel verpakt in hersluitbare zak-
ken van 1 Kg, ideaal voor op de toon-
bank. Ook verkrijgbaar in Allergeenvrij 
(=glutenvrij) soort.
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Conserven

Smedes Fine Food B.V.
Voltaweg 22 | 3752 LP Bunschoten 
t:  0031-(0)33-2988454 
f:  0031-(0)33-2988270 
e:  info@smedesfinefood.nl 
i:  www.smedesfinefood.nl 
i:  www.margemaker.nl
i:  www.smaaksmederij.com
Familiebedrijf: Sinds 1972
Producent: Visbakmeel
Groothandel: Compleet assortiment van  
2400 (A-merk) producten
Smedes huismerk: Visbakmeel, olie, sauzen,  
marinades, kruiden
Belofte: Persoonlijk service, lage prijzen,  
hoge kwaliteit, vakadvies
Extra waarde: Support bij promotie,  
(vitrine)presentatie en verpakkingen
Uniek: Smaak Smederij professionele kookstudio 
Margemaker calculatie- en inspiratietool 
Smedes Easy receptenvideotheek 
Smedes SMS service
Logistiek: 48-uurs service en/of 4-wekelijke route
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: Erik Verbeek, functie: Account-
manager / Versadviseur Ambacht Nederland

Diepvriesproducten

Producten: verse vis, diepvriesvis uit duurzame 
vangst of kweek

Bullmeat BV
Portsmuiden 110 | 1046 AM Amsterdam
t:  0031-(0)20-5062220
f:  0031-(0)20-5062229
e: info@bullmeat.com
i: www.sea-bull.com
Merk: SEA BULL
Distributie: Internationaal  
Breed assortiment diepvriesvis, gamba’s en 
scampi’s (o.a ASC en BAP gecertificeerd), vis en 
vlees Carpaccio’s.
Contactpersonen: dhr. Dennis Smits, 
dhr. Jan Schimmel

Fisherman’s Choice
Willemstraat 8-12 | 2514 HM  Den Haag
t: 0031-(0)70-3624780
f: 0031-(0)70-3609345
e: sales@fishermanschoice.nl
i: www.fishermanschoice.nl
Distributie: Internationaal
Merken: fisherman’s choice®  
Asian Choice®, Super Choice® 
Producten: Garnalen, surumi, spiesen, snacks, 
inktvis, crab
Contactpersoon: dhr. Ruud van Zuidam
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Interseafish B.V.
Molenvlietsestraat 12 | 4691 BV  Tholen
Postbus 22 | 4690 AA Tholen
t: 0031-(0)166-604040
f: 0031-(0)166-603333
e: jeroen@interseafish.nl
e: daniel@interseafish.nl
e: david@interseafish.nl 
i: www.interseafish.nl
Distributie: Internationaal
Producten: supergevroren tonijn en sushi  
gerelateerde seafood
Contactpersonen: dhr. Jeroen van Galen,  
Daniël van der Ende en David van Wier

Ocean Fish B.V.
Costerweg 1T | 6702 AA  Wageningen
t:  0031-(0)317-428539
f:  0031-(0)317-428666
e:  sales@oceanfish.nl
i:  www.oceanfish.nl
Merken: Ocean Fish
Distributie: Internationaal en landelijk
Product: Diepvriesvis en visproducten,  
schaal- en schelpdieren
Contactpersonen: Marcel Schraven en  
Tom Verwoert

Oromar b.v.
Marsdiep 7 | 8321 MC  Urk
t:  0031-(0)527-688042
f:  0031-(0)527-618569
e: sales@oromar.nl
i:  www.oromar.nl
Distributie : Internationaal
Producten: Specialist in verse en bevroren  
Langoustines, Zeebaars en Dorade 
Daarnaast een breed assortiment vis, schelp  
en schaaldieren zowel vers als diepgevroren
Contactpersoon: dhr. J. Pasterkamp

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Garnalen

Dutch Seafood Company
Daltonstraat 24, 3846 BX Harderwijk
t: 0031 (0) 341 412 696 
e: info@dutchseafoodcompany.com
i: www.dutchseafoodcompany.com
Bedrijfsprofiel: Foppen en Klaas Puul hebben de 
krachten gebundeld onder de naam ‘’Dutch Sea-
food Company. Zowel Foppen als Klaas Puul zijn 
gerenommeerde bedrijven in de verwerking van 
zalm, paling, garnalen en schaal – en schelpdie-
ren en kennen als familiebedrijven een lange ge-
schiedenis in de voedselverwerkingsindustrie en 
bestaan respectievelijk 100 en 50 jaar.
Producten: Gerookte Zalm, Paling, Forel, Hol-
landse garnalen, tropische garnalen, rivier-
kreeftjes, mosselen, Zeevruchtencocktail, Surimi, 
Producten voor Retail, groothandel, industrie, out 
of home zowel nationaal als internationaal. IFS, 
BRC, BSCI, Kosher, GlobalG.A.P., ASC, MSC, 
SKAL

Bullmeat BV
Portsmuiden 110 | 1046 AM  Amsterdam
t:  0031-(0)20-5062220
f:  0031-(0)20-5062229
e: info@bullmeat.com
i: www.sea-bull.com
Merk: SEA BULL
Distributie: Internationaal 
Breed assortiment diepvriesvis, gamba’s en 
scampi’s (o.a ASC en BAP gecertificeerd), vis en 
vlees Carpaccio’s.
Contactpersonen: Dennis Smits, Jan Schimmel

Fisherman’s Choice
Willemstraat 8-12 | 2514 HM  Den Haag
t: 0031-(0)70-3624780
f: 0031-(0)70-3609345
e: sales@fishermanschoice.nl
i: www.fishermanschoice.nl
Distributie: Internationaal
Merken: fisherman’s choice®  
Asian Choice®, Super Choice® 
Producten: Garnalen, surumi, spiesen, snacks, 
inktvis, crab
Contactpersoon: dhr. Ruud van Zuidam
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Goldshrimp
Nittersweg 8 | 9885 TC  Lauwerzijl
t: 0031-(0)595-447150
f: 0031-(0)595-402102
e: info@goldshrimp.nl
i: www.goldshrimp.nl
i: www.vismagazine.nl/bedrijven/goldshrimp/ 
dhr. M.J. van der Ploeg, 0031 (0)6-22394824 
dhr. R.J. van der Ploeg, 0031 (0)6-22415195
Product: Import export groothandel garnalen 

Roem van Yerseke B.V.
Groeninx van Zoelenstraat 35
4401 KZ Yerseke
Postbus 25 | 4400 AA  Yerseke
t: 0031-(0)113-577720
e: k.devos@roemvanyerseke.nl
i: www.zeelandsroem.nl
Merken: Zeeland’s Roem en Lacor
Distributie: Internationaal
Producten: Mosselen, oesters, garnalen.  
Zowel vers, convenience, conserven als diepvries
Contactpersoon: dhr. Kris de Vos

Verhaagen Garnalenspecialiteiten
Reitdiepskade 22 | 9974 PJ  Zoutkamp
t: 0031-(0)595-447140
f: 0031-(0)595-401414
e: info@goldshrimp.nl
i: www.goldshrimp.nl
i: www.vismagazine.nl/bedrijven/  
verhaagen-garnalenspecialiteiten/
Specialist in garnalenkroketten en dagverse  
machinaal gepelde garnalen
Contactpersoon: dhr. L. Cullens   
 0031-(0)6-53937927

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Gerookte producten

H. van Wijnen B.V.
Van der Hoopstraat 2
2921 LR  Krimpen aan den IJssel
Postbus 735
2920 CA Krimpen aan den IJssel
t: 0031-(0)180-512655
f: 0031-(0)180-513903
e: sales@hvanwijnen.nl
i: www.hvanwijnen.nl
Merken: First Quality, Hendrick’s, John Orrin,  
Distributie: Internationaal 
Producten: Traditioneel, value added en innova-
tieve gerookte vis delicatesse. O.a. Gerookte  
Atlantische kweek en wilde MSC Pacifische zalm, 
gerookte forel, gerookte heilbot, gerookte tonijn, 
carpaccio’s, gemarineerde en geportioneerde pro-
ducten.
Contactpersonen: dhr. Jerry de Jong

Vishandel Klooster BV
Trompet 4 | 1601 MK  Enkhuizen
Postbus 107 | 1600 AC  Enkhuizen
t: 0031-(0)228-312769
f: 0031-(0)228-312387
e:  info@vishandelklooster.nl 
i:  www.vishandelklooster.nl
Distributie: Internationaal
Producten: Gerookte   visproducten
Contactpersoon: dhr. Jac Tijsen

Palingrokerij Vlug BV
Dulleweg 30 | 1721 PM  Broek op Langedijk
t: 0031-(0)226-316017
f: 0031-(0)226-318564 
e: info@palingrokerijvlug.nl
i: www.palingrokerijvlug.nl
Product: Paling 
Distributie: Landelijk

Rodé Vis
Schulpengat 10 | 8321 WC  Urk
Postbus 54 | 8320 AB  Urk
t:  0031-(0)527-685357
f:  0031-(0)527-685457
e:  info@rodevis.nl
i:  www.rodevis.nl
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Mosselen 

Delta Mossel B.V.
Korringaweg 59 | 4401 NZ  Yerseke
Postbus 100 | 4400 AC  Yerseke
t:  0031-(0)113-573330
f:  0031-(0)113-572330
e:  info@deltamossel.com
i:  www.deltamossel.com 
Producten: Mosselen, Oesters, kreeft, schelpen, 
zeegroenten
Contactpersonen: mevr. Carolein van de Plasse 
en dhr. Olivier Camelot

Koninklijke Prins & Dingemanse 
Korringaweg 39 | 4401 NT  Yerseke
Postbus 63 | 4400 AB Yerseke
t: 0031-(0)113-572910
f: 0031-(0)113-571717
e: info@prinsendingemanse.com
i: www.prinsendingemanse.com
Merk: Prins & Dingemanse
Distributie: Internationaal 
Producten: verse mosselen, verse oesters,  
overige schelpdieren vers

Roem van Yerseke B.V.
Groeninx van Zoelenstraat 35
4401 KZ  Yerseke
Postbus 25 | 4400 AA  Yerseke
t: 0031-(0)113-577720
e: k.devos@roemvanyerseke.nl
i: www.zeelandsroem.nl
Merken: Zeeland’s Roem, Roem van Yerseke, 
Lacor, Royal Frysk. 
Distributie: Internationaal
Producten: Mosselen, oesters, garnalen.  
Zowel vers, convenience, conserven als diepvries
Contactpersoon: dhr. Kris de Vos

Vette & Verhaart BV (Qualimer)
Korringaweg 47 | 4401 NT  Yerseke
Postbus 22 | 4400 AA  Yerseke
t:  0031-(0)113-571451
f:  0031-(0)113-573522
e: sales@qualimer.com
i:  www.qualimer.com
Merken: Qualimer
Distributie: Europa
Producten: Mosselen, Oesters, Kreeft, Krab, 
Garnalen, Schelpjes, Zeegroenten, Value-added 
seafood producten
Diensten: HACCP, IFS, MSC, BIO
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Oesters

Koninklijke Prins & Dingemanse 
Korringaweg 39 | 4401 NT  Yerseke
Postbus 63 | 4400 AB  Yerseke
t: 0031-(0)113-572910
f: 0031-(0)113-571717
e: info@prinsendingemanse.com
i: www.prinsendingemanse.com
Merk: Prins & Dingemanse
Distributie: Internationaal
Producten: verse oesters, verse mosselen,  
overige schelpdieren vers

Roem van Yerseke B.V.
Groeninx van Zoelenstraat 35
4401 KZ  Yerseke
Postbus 25 | 4400 AA  Yerseke
t: 0031-(0)113-577720
e: k.devos@roemvanyerseke.nl
i: www.zeelandsroem.nl
Merken: Zeeland’s Roem en Lacor
Distributie: Internationaal
Producten: Mosselen, oesters, garnalen
Contactpersoon: dhr. Kris de Vos

Paling

Dupan
Campus Wageningen Universiteit Gebouw 
Plus Ultra, 3e verdieping
Bronland 12–D | 6708 WH Wageningen
Postbus 249 | 6700 AE Wageningen
t: 0317 744 085
e: info@dupan.nl
i: www.dupan.nl
De Stichting DUPAN voert activiteiten uit die  
bijdragen aan de realisatie van een duurzaam 
herstel en instandhouding van de palingstand in 
de Nederlandse binnenwateren. DUPAN werkt 
aan een diervriendelijke vangst, kweek en  
verwerking van aal, en een milieuverantwoord, 
duurzaam productieproces binnen de gehele  
Nederlandse palingsector.
Contactpersoon: Norbert Jeronimus

 

Koman’s Vishandel B.V.
Den Bels 1 | 4782 PG  Moerdijk
t: 0031-(0)168-412422
f: 0031-(0)168-412846
e: info@komanvis.nl
i: www.komanvis.nl
Distributie: Internationaal
Producten: Groothandel in alle soorten vis in  
de breedste zin des woords.
Contactpersoon: dhr. Jaco Koman
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Palingrokerij Vlug BV
Dulleweg 30 | 1721 PM  Broek op Langedijk
t: 0031-(0)226-316017
f: 0031-(0)226-318564 
e: info@palingrokerijvlug.nl
i: www.palingrokerijvlug.nl
Product: Paling 
Distributie: Landelijk

Vishandel Klooster BV
Trompet 4 | 1601 MK  Enkhuizen
Postbus 107 | 1600 AC  Enkhuizen
t: 0031-(0)228-312769
f: 0031-(0)228-312387
e:  info@vishandelklooster.nl
i:  www.vishandelklooster.nl
Distributie: Internationaal
Producten: Gerookte visproducten
Contactpersoon: dhr. Jac Tijsen

Fa. W. van Wijk B.V.
Kwaliteit sinds 1898
Ammersekade 16 | 2964 AP  Groot-Ammers
t: 0031-(0)-184-661294 
f: 0031-(0)-184-661773
e: vanwijkvishandel@zonnet.nl
i: www.vanwijkvishandel.nl
Distributie: Internationaal
Producten: Levende Paling wildvang en  
aquacultuur/ Pootaal/ Ambachtelijke Gerookte 
Paling/ Ambachtelijk Gerookte Palingfilet/  
Panklare Stoof- & Bakpaling/ Levende  
Zoetwatervis/ Verse Vis
Contactpersonen: Alida van Wijk,  
Maria van Wijk, Wim van Wijk

Samengestelde producten met
vis en convenienceproducten

Bullmeat BV
Portsmuiden 110 | 1046 AM  Amsterdam
t:  0031-(0)20-5062220
f:  0031-(0)20-5062229
e: info@bullmeat.com
i: www.sea-bull.com
Merk: SEA BULL
Distributie: Internationaal  
Breed assortiment diepvriesvis, gamba’s en 
scampi’s (o.a ASC en BAP gecertificeerd), vis en 
vlees Carpaccio’s.Contactpersonen: Dennis Smits, 
Jan Schimmel
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Fisherman’s Choice
Willemstraat 8-12 | 2514 HM  Den Haag
t: 0031-(0)70-3624780
f: 0031-(0)70-3609345
e: sales@fishermanschoice.nl
i: www.fishermanschoice.nl
Distributie: Internationaal
Merken: fisherman’s choice®  
Asian Choice®, Super Choice® 
Producten: Garnalen, surumi, spiesen, snacks, 
inktvis, crab
Contactpersoon: dhr. Ruud van Zuidam

Poseidon Food BV
Ptolemaeuslaan 56 | 3528 BP  Utrecht
Postbus 9509 | 3506 GM  Utrecht
t: 0031-(0)30-8000620
f: 0031-(0)30-8000621
e: info@poseidon-food.com
i: www.poseidon-food.com
Distributie: Internationaal
Producten: Totaal vis
Contactpersoon: dhr. L.M.M. de Groot

Roem van Yerseke B.V.
Groeninx van Zoelenstraat 35
4401 KZ  Yerseke
Postbus 25 | 4400 AA  Yerseke
t: 0031-(0)113-577720
e: k.devos@roemvanyerseke.nl
i: www.zeelandsroem.nl
Merken: Zeeland’s Roem en Lacor
Distributie: Internationaal
Producten: Mosselen, oesters, garnalen
Contactpersoon: dhr. Kris de Vos

Vette & Verhaart BV (Qualimer)
Korringaweg 47 | 4401 NT  Yerseke
Postbus 22 | 4400 AA  Yerseke
t:  0031-(0)113-571451
f:  0031-(0)113-573522
e: sales@qualimer.com
i:  www.qualimer.com
Merken: Qualimer
Distributie: Europa
Producten: Mosselen, Oesters, Kreeft, Krab,  
Garnalen, Schelpjes, Zeegroenten, Value-added 
seafood producten
Diensten: HACCP, IFS, MSC, BIO
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Schaal- en schelpdieren

Dutch Seafood Company
Daltonstraat 24, 3846 BX Harderwijk
t: 0031 (0) 341 412 696 
e: info@dutchseafoodcompany.com
i: www.dutchseafoodcompany.com
Bedrijfsprofiel: Foppen en Klaas Puul hebben de 
krachten gebundeld onder de naam ‘’Dutch Sea-
food Company. Zowel Foppen als Klaas Puul zijn 
gerenommeerde bedrijven in de verwerking van 
zalm, paling, garnalen en schaal – en schelpdie-
ren en kennen als familiebedrijven een lange ge-
schiedenis in de voedselverwerkingsindustrie en 
bestaan respectievelijk 100 en 50 jaar.
Producten: Gerookte Zalm, Paling, Forel, Hol-
landse garnalen, tropische garnalen, rivier-
kreeftjes, mosselen, Zeevruchtencocktail, Surimi, 
Producten voor Retail, groothandel, industrie, out 
of home zowel nationaal als internationaal. IFS, 
BRC, BSCI, Kosher, GlobalG.A.P., ASC, MSC, 
SKAL

Koninklijke Prins & Dingemanse 
Korringaweg 39 | 4401 NT  Yerseke
Postbus 63 | 4400 AB Yerseke
t: 0031-(0)113-572910
f: 0031-(0)113-571717
e: info@prinsendingemanse.com
i: www.prinsendingemanse.com
Merk: Prins & Dingemanse
Distributie: Internationaal 
Producten: verse mosselen, verse oesters,  
overige schelpdieren vers

Stokvis

Herman Smit & Zoon BV
Schulpplein 7 | 
3087 NA  Rotterdam-Zuid
t: 0031-(0)10-4295339
f: 0031-(0)10-4295332
e: info@smitstokvis.nl
i: www.smitstokvis.nl
Distributie: Internationaal
Producten: stokvis, geweekte stokvis, klipvis,  
bacalao, bakkeljauw, zoutevis.
Contactpersoon: dhr. B. Smit
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Verse vis 

Oromar b.v.
Marsdiep 7 | 8321 MC  Urk
t:  0031-(0)527-688042
f:  0031-(0)527-618569
e: sales@oromar.nl
i:  www.oromar.nl
Distributie : Internationaal
Producten: Specialist in verse en bevroren  
Langoustines, Zeebaars en Dorade 
Daarnaast een breed assortiment vis, schelp  
en schaaldieren zowel vers als diepgevroren
Contactpersoon: dhr. J. Pasterkamp

Visafslagen/Garnalenafslag

Garnalenafslag Zoutkamp
Reitdiepskade 22 | 9974 PJ  Zoutkamp
t: 0031-(0)595-447140
f: 0031-(0)595-401414
e: zoutkamp@garnalenafslag.nl
i: www.garnalenafslag.nl
i: www.vismagazine.nl/bedrijven/ 
 verhaagen-garnalenspecialiteiten/
Samen sterk, u vist … wij doen de rest, altijd!
Contactpersonen:  
dhr. M.J. van der Ploeg, 0031-(0)6-22394824  
dhr. R.J. van der Ploeg, 0031-(0)6-22415195

 Visgroothandel

Fuikie Seafood
De Kuul 3 | 1131 PC  Volendam
Postbus 159 | 1130 AD  Volendam
t: 0031-(0)299-321375
e: info@fuikie.nl
i: www.fuikie.nl
Distributie: Internationaal
Contactpersoon: dhr. Tuijp

Herman Smit & Zoon BV
Schulpplein 7 | 
3087 NA  Rotterdam-Zuid
t: 0031-(0)10-4295339
f: 0031-(0)10-4295332
e: info@smitstokvis.nl
i: www.smitstokvis.nl
Distributie: Internationaal
Producten: stokvis, geweekte stokvis, klipvis,  
bacalao, bakkeljauw, zoutevis.
Contactpersoon: dhr. B. Smit

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Interseafish B.V.
Molenvlietsestraat 12 | 4691 BV  Tholen
Postbus 22 | 4690 AA  Tholen
t: 0031-(0)166-604040
f: 0031-(0)166-603333
e: jeroen@interseafish.nl
e: daniel@interseafish.nl
e: david@interseafish.nl
i: www.interseafish.nl
Distributie: Internationaal
Producten: supergevroren tonijn en sushi  
gerelateerde seafood
Contactpersonen: dhr. Jeroen van Galen,  
Daniël van der Ende en David van Wier

Koman’s Vishandel B.V.
Den Bels 1 | 4782 PG  Moerdijk
t: 0031-(0)168-412422
f: 0031-(0)168-412846
e: info@komanvis.nl
i: www.komanvis.nl
Distributie: Internationaal
Producten: Groothandel in alle soorten vis in  
de breedste zin des woords
Contactpersoon: dhr. Jaco Koman

Koelewijn Oostmaat B.V.
Seven Seas International
Palingweg 5 |  
3751 BJ  Bunschoten-Spakenburg
t:  0031-(0)33-2996981
m:  0031-(0)6-681837861
f: 0031-(0)33-2987702
e: frans@7-seasinternational.eu
i: www.7-seasinternational.eu
Producten: Vis en visproducten
Contactpersoon: dhr. Frans ter Haar
Distributie: Internationaal

Poseidon Food BV
Ptolemaeuslaan 56 | 3528 BP  Utrecht
Postbus 9509 | 3506 GM  Utrecht
t: 0031-(0)30-8000620
f: 0031-(0)30-8000621
e: info@poseidon-food.com
i: www.poseidon-food.com
Distributie: Internationaal
Producten: Totaal vis
Contactpersoon: dhr. L.M.M. de Groot
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Sealect C.V.
OC Canaalstaete Kanaalweg 33 - 35 | 
2903 LR  Capelle a/d IJssel
t: 0031-(0)10-4529779
e: info@sealect.nl
i: www.sealect.nl
Merken: Sealect, Sealection
Distributie: Internationaal
Producten: Diepvries seafood 
Sinds 1985 een vertrouwde naam
Contactpersoon: dhr. Wouter Last

Urk Export B.V.
Postbus 80 | 8320 AB  Urk
t: 0031-(0)527-689689
f: 0031-(0)527-689690
e: info@urk-export.nl
i: www.urk-export.nl
Distributie: Landelijk, Internationaal

Vishandel VD 119
Morseweg 4a/4b | 1131 PK  Volendam
t: 0031-(0)299-321118
f: 0031-(0)299-324811
e: info@vd119.nl
i: www.vd119.nl
Producten: Verse-, exotische-, gerookte-  
en diepvries vis, garnalen, gamba’s, schaal-  
en schelpdieren

Zalm

 
 
Dutch Seafood Company
Daltonstraat 24, 3846 BX Harderwijk
t: 0031 (0) 341 412 696 
e: info@dutchseafoodcompany.com
i: www.dutchseafoodcompany.com
Bedrijfsprofiel: Foppen en Klaas Puul hebben de 
krachten gebundeld onder de naam ‘’Dutch Sea-
food Company. Zowel Foppen als Klaas Puul zijn 
gerenommeerde bedrijven in de verwerking van 
zalm, paling, garnalen en schaal – en schelpdie-
ren en kennen als familiebedrijven een lange ge-
schiedenis in de voedselverwerkingsindustrie en 
bestaan respectievelijk 100 en 50 jaar.
Producten: Gerookte Zalm, Paling, Forel, Hol-
landse garnalen, tropische garnalen, rivier-
kreeftjes, mosselen, Zeevruchtencocktail, Surimi, 
Producten voor Retail, groothandel, industrie, out 
of home zowel nationaal als internationaal. IFS, 
BRC, BSCI, Kosher, GlobalG.A.P., ASC, MSC, 
SKAL
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Rodé Vis
Schulpengat 10 | 8321 WC  Urk
Postbus 54 | 8320 AB  Urk
t:  0031-(0)527-685357
f:  0031-(0)527-685457
e:  info@rodevis.nl
i:  www.rodevis.nl

H. van Wijnen B.V.
Van der Hoopstraat 2
2921 LR  Krimpen aan den IJssel
Postbus 735
2920 CA Krimpen aan den IJssel
t: 0031-(0)180-512655
f: 0031-(0)180-513903
e: sales@hvanwijnen.nl
i: www.hvanwijnen.nl
Merken: First Quality, Hendrick’s, John Orrin, 
Distributie: Internationaal 
Producten: Traditioneel, value added en innova-
tieve gerookte vis delicatesse. O.a. Gerookte  
Atlantische kweek en wilde MSC Pacifische zalm, 
gerookte forel, gerookte heilbot, gerookte tonijn, 
carpaccio’s, gemarineerde en  
geportioneerde producten.
Contactpersonen: dhr. Jerry de Jong

Uw leverancier 
 al gevonden?

Kijk ook eens op www.vismagazine.nl/bedrijven, 
hier staan al deze leveranciers nog eens op een rij!
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Leveranciersregister
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0 - 9
3W Makelaars
www.3wmakelaars.nl

7-Seas International b.v.
www.7-seasinternational.eu 

A
A1-Pack International
www.a1pack.com

A.C.V. b.v.
www.acvbv.nl

AB Seafood Ltd.
www.abseafood.eu

Aberson-Abarn b.v.b.a
www.aberson.com

Aclo
www.aclo.nl

Admiraal-De Witt, Fa.
www.admiraaldewitt.nl

Advanced Food Systems b.v.
www.advancedfreezers.nl

Adri & Zoon b.v.
www.adrimossel.nl

Afak Techniek b.v.
www.afak.nl

Affish b.v.
www.affish.nl

Air France Cargo - KLM Cargo
www.af-klm.com

Airgenic Benelux b.v.
www.airgenic.nl

Albert Heijn b.v.
www.ah.nl

Aldi Inkoop b.v.
www.aldi.nl

Alex Andersen Holland b.v.
www.alex-andersen.nl

Almelo Visspecialist
www.vishandelalmelo.nl

Amacore b.v.
www.amacore.nl

Amelander Meervalkwekerij Gebr. Metz
www.amelandermeerval.nl

Amerongen Kamphuis b.v.
www.amerongen-kamphuis.com

Anduronda Import GmbH
www.anduronda.de

Anova Seafood b.v.
www.anovaseafood.com 

ANT Seafood b.v.
www.antseafood.nl

Aquafix Milieu b.v.
www.aquafix.nl

Aquamar
www.aquamar.nl, www.freebac.com, 
www.aquamarshop.nl

Aquamossel
www.aquamossel.nl

Argos Packaging
www.argos.nu

As Zeeland b.v., Van
www.vanaszeeland.nl

As, Versvishandel Jan van
www.janvanas.nl

Aviv b.v.
www.aviv-herbs.co.il

Avo b.v.
www.avo.d 63-68

Azur Seafood b.v.
www.azurseafood.com
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B
B & S
www.global-fb.com

Baaijens
www.baaijens.nl 52-59-69-70-71

Bakker v.o.f., Machinefabriek
www.wbakker.nl

Bakker Seafish
www.qualityseafood.nl

Barbé b.v., Mosselhandel J.
www.barbe.nl

Barloworld Intern Transport b.v.
www.heffiq.nl

Barneveld Verpakkingen b.v., van
www.barneveld-verpakkingen.nl 74

Bastion Seafood
www.bastionzeevis.nl

Bawykov
www.bawykovzalm.nl

B.B.B Accountantskantoor  
voor de vishandel
www.bbbadvies.nl 

“Beers uw partner in transport”
www.beerswinkel.nl

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
www.belgatransport.nl

Bereila b.v., Apparatenfabriek
www.bereila.nl

Berkel Equipment Nederland b.v.
www.benenben.nl

Bertus-Dekker Seafood b.v.
www.bertusdekker.com

Best Fish Almere Holland
www.bestfish.nl

Beurden Carrosserieën b.v., van
www.vbeurden.nl

Beurze IJsmachines b.v.
www.beurze.com

Bezorgservice Sligro
www.sligro.nl

Bioclimatic b.v.
www.bioclimatic.nl

BK Market Trailers B.V.
www.bkmt.nl 

Blokland Cold Stores Cuijk
www.bloklandcoldstores.com

Bond-Seafood b.v.
www.bondseafood.com

Bonton Products b.v.
www.restaurant-sete.com

Boon Sliedrecht b.v.
www.mcd-supermarkt.nl

Bos Kassa Systemen
www.bossystemen.nl

Bos Seafood, Visgroothandel
www.bosseafood.nl

Boska Holland
www.boska.com

Botman’s Koel en Vrieshuis b.v.
www.vrieshuisbotman.com

Brabo-Pack b.v.
www.brabo-pack.nl 73

Brauer Special Food Import
www.brauerfood.nl

Brilliant Group b.v.
www.hygienepartner.nl

Brouwer Urk Int. Transport b.v.
www.brouwer-urk.nl
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Brüel International b.v.
www.bruel.dk

Bruinvis b.v., Zeevishandel
www.bruinvis.com

Bullmeat b.v.
www.bullmeat.com 80-82-87

Bunschoten b.v., Vishandel
www.vishandelbunschoten.nl

Bunzl
www.bunzl.nl

C
C-1000 b.v.
www.c1000.nl

Campa Amerongen
www.campa.nl

Cargo Temp
www.cargotemp.nl

CARGOBOSS
www.bosdaalen.nl

Cargolux Airlines International s.a.
www.cargolux.com

Carrier Refregation Benelux b.v.
www.transicold.carrier.com

Carriere Nederland
www.carriere-nederland.nl

Carrier Transicold Netherlands b.v.
www.carriertransicold.eu

Celtic Koeling b.v.
www.celtic.nl

Clean-Machine, The
www.clean-machine.nl
 
Climate32
www.climate32.nl 

Coldstore Urk b.v.
www.coldstore-urk.nl

Coldvink
www.coldvink.nl

Concorde Koeriers Urk
www.concordekoeriers.nl

Conpax Verpakkingstechniek b.v.
www.conpax.com

Cooling Service Holland
www.coolingserviceholland.nl

Coolpack
www.coolpack.nl

Coop Supermarkten
www.coop.nl

Copex Air Cargo
www.copex.nl

Coppens Trucks
www.coppenstrucks.nl 63-73

Cornelisse b.v., Groenten en Viskwekerij
www.grovisco.eu

Coveris
www.coverisrigid.com

Crepa b.v., “ Uni Carriers “
www.crepa.nl

CSO / Milfac Afvalwatertechnologie b.v.
www.cso.nl

Culimer b.v.
www.culimer.com 

CurTec Nederland b.v.
www.curtec.com

D
Daalen Transport b.v., van
www.bosdaalen.nl
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Daalimpex Holland
www.daalimpex.com

Damstra Visgroothandel
www.damstravisgroothandel.nl

Daniels Visbedrijf
www.danielsvisbedrijf.be

Dawson Group
www.dawsonrentals.nl

Dayseaday Fresh & Frozen b.v.
www.dayseaday.com

Deen Supermarkten
www.deen.nl

Degens
www.degens.eu

Deka Markt b.v.
www.dekamarkt.nl

Deli XL
www.delixl.nl

Delicio Benelux b.v.
www.deliciobenelux.nl

Delmo Techniek b.v./Groothandel b.v.
www.delmo.nl 53-60-63-65-70-73-77

Delta Mossel b.v.
www.deltamossel.com 85

Detailconsult Formulemanagement
www.superjob.nl

DFDS
www.dfds.com

Deunk v.o.f., Zeevisgroothandel  
en viskwekerij
www.deunkvis.nl

DiBo Nederland b.v.
www.dibo.com

Diepvries Urk b.v.
www.diepvriesurk.nl

Digi Nederland b.v.
www.digi.eu

Dil Import Export b.v., Gebr.
www.dilvis.com

Doorgeest Koeltechniek
www.doorgeestkoeltechniek.nl

Doorsidee b.v.
www.doorsidee.nl

Dulk & Zn b.v., Jac den
www.dulk.nl

Duijn Coldstore, van
www.vanduijntransport.nl

Dupan 
www.dupan.nl 86

DuraCert
www.duracert.com 54-57

Dutch Canadian Food Line b.v.
www.dcfl.nl

Dutch Protein & Services b.v.
www.dpsfood.nl

Dutch Seafood Company
www.dutchseafoodcompany.com 82-89-92

E
Efice b.v.
www.efice.com

Egro Worldwide b.v.
www.egro.nl

Elenbaas Zeegroenten
www.zeekraal.nl

Engie Refrigertation
www.koudetechniek.nl

Epos Kruiden & Specerijen
www.epos-specerijen.nl
 64-65-68
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Erasmus Viscenter b.v.
www.erasmusviscenter.nl

Erkel Decoratie en Reklame, Van
www.vanerkel.nl

Esro Seafood b.v.
www.esro.com/en/seafood

Esser Haringgroothandel & Rokerij
www.esser-scheveningen.nl 

Estafette Associatie c.v.
www.odin.nl, www.estafette.org

Etikon Nederland b.v.
www.etikon.nl

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands
www.eurofinsfoodfeedtesting.nl 

Eurofish Trading Holland b.v.
www.marineandagro.com

Eurofrigo b.v.
www.eurofrigo.nl

Eurojob Arbeidsplaats Bemiddeling b.v.
www.eurojob.nl

Eurozalm b.v.
www.eurozalm.nl

Evers Wagenbouw
www.everswagenbouw.nl

Evimare Fish
www.evimarefish.nl

EVO
www.evo.nl

F
Feldt & de Boer Fish b.v.
www.feldtdeboer.nl

Feyter Group
www.feyter.com

Fieret, Visgroothandel
www.fieret.nl

Fieret’s Vishandel Oostburg b.v.
www.fieretvis.nl

Finance & Insurance
www.finance-insurance.nl

Fish XL b.v.
www.fishxl.nl

Fisherman’s Choice
www.fishermanschoice.nl 80-82-88

Fishpartners b.v.
www.fishpartners.nl

Fiskano b.v.
www.fiskano.nl

Fiskko Visverwerking b.v.
www.fiskko.nl

Fiskkoer b.v.
www.fiskkoer.nl

Fixfisch b.v.
www.fixfisch.nl

Fleuren & Nooijen b.v.
www.fleuren-nooijen.nl

Flevo Trade Service
www.flevotradeservice.nl

Flynth
www.flynth.nl 52-55

Food Mate b.v.
www.foodmate.nl

Fresko b.v.
www.fresko.nl 

Frigo Breda b.v.
www.frigobreda.com

Fri-jado b.v.
www.frijado.nl
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Fridina b.v., Koeltechnische Industrie
www.fridina.nl

Froconsur b.v.
www.froconsur.com

Fuikie Seafood
www.fuikie.nl 90

G
G & B, Vishandel
www.vishandelgb.nl

Gadus n.v.
www.gadus.be

Galana n.v.
www.galana.be

GEA Food Solutions
www.gea-foodsolutions.com

GEA Refrigeration Netherlands
www.gearefrigeration.com

Geerlofs Koeltechniek b.v.
www.geerlofs.nl

Gezonde Apotheek, Vispaleis De
www.degezondeapotheek.com

GKS Packaging b.v.
www.gkspackaging.com

Globe Seafood b.v.
www.globeseafood.nl

Gloe & Zeitz b.v.
www.gloe-zeitz.com

GMD Koel- en Vriesexpress
www.g-m-d.nl

Goldbohm Export b.v.
www.goldbohm.nl 

Goldshrimp 
www.goldshrimp.nl 83

De Greef Group
www.degreef.com

Groen Agro Control
w: www.agrocontrol.nl 58-61

Groep & Zn b.v., 
Zeevisgroothandel A. v.d.
www.avandegroep.nl

Guijt en Hansen b.v., 
Haring en zeevisgroothandel
www.haringhandelvolendam.nl

H
Haasnoot Pelagic Import b.v.
www.haasnootpelagic.nl

Haasnoot-Vis b.v.
www.haasnoot-vis.nl

Habasit Netherlands b.v.
www.habasit.com

Hakvoort Food b.v.
www.hakpro.nl

Halbertsma Pallets Grouw b.v.
www.palletinfo.nl

Hanos Apeldoorn
www.hanos.nl

Hartog Logistics b.v.
Hartog Transport b.v., A. den
www.hartog-transport.nl

Havantec Food Equipment
www.havantec.nl

Hayat Import b.v.
www.hayatfish.nl

Hefmatic
www.hefmatic.nl

Heijer en Zn., W.G. den
www.wgdenheijer.nl

Heijne b.v., Handelsonderneming
www.heijneopmeer.nl

Heinen & Koelewijn b.v.
www.vishandel.nl
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Heitrans b.v.
www.heiploeggroup.com

Heiwo b.v., Carrosseriefabriek
www.heiwo.nl

Hela Thissen b.v.
www.hela.nl

Hesy Aquaculture b.v.
www.hesy.com

Heyko b.v.
www.heyko.nl

Hobart Nederland b.v.
www.hobartnederland.nl

Hoek b.v., Haringhandel A.
www.hoekharinghandel.nl

Hoek-Trans b.v.
www.hoek-trans.nl

Hoginox
www.hoginox.nl

Hokkai Suisan
www.hokkaikitchen.nl

Holland Fresh Food b.v.
www.hollandfreshfood.nl

Holland Oasis (Netherlands) b.v.
www.hollandoasis.com

Hollandvis b.v., Pronk
www.hollandvis.nl

Hoogendijk Import Export b.v.
www.hoogendijk.com

Hoogland Vis b.v.
www.hooglandvis.nl
Hoogpak b.v.
www.hoogpak.nl

Hoogvliet b.v.
www.hoogvliet.com

Hordijk EPS Verpakkingen en 
Isolatieprodukten b.v.
www.hordijk.nl

Horecamaxx
www.horecamaxx.nl

Houwers Groep b.v.
www.houwersgroep.nl

HoVo b.v.
www.hovo.nl

I
ICTS Zuid-Holland b.v.
www.icts-group.eu

Icemark n.v.
www.icemark.be

Ida Visservice
www.idavisservice.nl

Idépack Verpakkingsmachines b.v.
www.idepack.com

Interfresh Airfreight Handling b.v.
www.interfresh.nl

Inter Fresh Concepts 
www.interfreshconcepts.com

Interseafish b.v.
www.interseafish.nl 81-91

Intertaste
www.intertaste.eu

Intralox LLC Europe
www.intralox.com

Isola Fish b.v.
www.isolafish.nl

J
Jaczon b.v.
www.jaczon.nl
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Jager n.v./sa, De
www.dejagernv.be

Jagt, Handelsonderneming Dirk v.d.
www.dirkvanderjagt.nl

Jan Linders b.v.
www.janlinders.nl

Jan Prins Zeeuwsche Banier b.v.
www.prinsendingemanse.com 

Jansen Coldstore
www.jansencoldstore.nl

Jansen Transport v.o.f.
www.jansentransport.nl

Jasa Packaging Systems
www.jasa.nl

Javeko b.v.
www.javeko.nl

Jawimex Logistics b.v.
www.jawimex.nl

Johma Salades b.v.
www.johma.nl

Johnson Controls 
Systems & Services b.v.
www.johnsoncontrols.nl

Jong Verpakkingen b.v., De
www.dejongverpakking.com/nl

Jong, Vis- en Haringgroothandel de
N. de Jong  

Jumbo Supermarkten 
www.jumbo.com

JS Laadtechniek b.v.
www.jslaadtechniek.nl

K
Kaan Transport
www.kaantransport.nl

KAV Autoverhuur b.v.
www.kav.nl

Kegge Garnalenhandel b.v. 
www.keggegarnalenhandel.nl

Kempen Koudetechniek b.v., van
www.vankempen-tiel.nl

Kennemervis Groep b.v.
www.kennemervis.nl

Kim
www.kim-nederland.nl 

King Products 
www.fish-kingproducts.com

Klausen & Co a/s, J.P.
www.jpklausen.com

Kloos Holland b.v., J., “Kotra logistics”
www.kotra-logistics.nl

Klooster b.v., Vishandel
www.kloosterpaling.nl 84-87

Kloosterboer IJmuiden b.v.
www.kloosterboer.nl

KMI Apeldoorn
www.kmi-apeldoorn.nl 

Koeijer Transport b.v., 
De, “Kotra logistics”
www.kotra-logistics.nl

Koel & Warmte Techniek Nijkerk
www.brouwerkwt.nl

Koelewijn - Jacob van Jan b.v.
www.jacobvanjan.nl

Koelewijn Seafood b.v.
www.koelewijnseafood.nl

Koelewijn’s Haringinleggerij b.v.
www.visgroothandel.com

Koelewijn Oostmaat
www.7-seasinternational.eu 91
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Koeltechnisch Buro Midden Nederland BV 
www.middennederland.nl 

Koffeman Urker Vishandel b.v., J.
www.koffeman.nl

Kok Spaarndam b.v.
www.kokspaarndam.com

Koman’s Vishandel b.v.
www.komanvis.nl 86-91

Kooij Zeevisgroothandel, Ruger
www.visgroothandel.nl

Kooman Isolatiebouw b.v.
www.koomanisolatiebouw.nl

Koomen Internationaal 
Transportbedrijf b.v.
www.koomentransport.nl

Korf Vis b.v.
www.korfvis.nl

Kraan Visrokerij b.v., Gebroeders
www.gebrkraan.nl

Kramer, Gebr., Isola Fish
www.isolafish.nl

Kramer machinefabriek
www.kramermachines.nl 

Krijn Verwijs Yerseke b.v., Premier
www.krijnverwijs.com

Kropfeld Transport Emmen b.v.
www.kropfeld.nl

Kuehne + Nagel n.v.
www.kuehne-nagel.com

Kühlmann Gourmet Salades 
Verkoopkantoor b.v.
www.kuhlmann.nl

Kuriya Sushi b.v.
www.exellentfood.nl

L
Laco Crumbs b.v.
www.lacocrumbs.com

Landa Conserven b.v.
Landa Seafood
www.landaconserven.nl

Langbroek b.v., Zeevisgroothandel C.J.
www.vistransport.nl

Lee Seafish b.v., van der
www.vanderleeseafish.com 

Lenger Seafoods Harlingen b.v.
www.lengerseafoods.nl

Lenger Seafoods Yerseke b.v.
www.lengerseafoods.nl

Lenntech b.v.
www.lenntech.com

Lidl Nederland
www.lidl.nl

Limex Machine Exploitatie b.v.
www.limex.nl

Linum Europe
www.linum.eu

Lixero 
www.lixero.eu

Louverdrape Lamella Systems
www.louverdrape.nl

Luiten Seafood
www.luitenseafood.com

M
Maanen Koeltransport b.v., van
www.kotra-logistics.nl
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Maatjes, Haring Fileerderij De
Mafo b.v.
www.mafo.nl

Marea Altra b.v.
www.marea-altra.nl

Marine Foods b.v.
www.marinefoods.com

Marine Harvest Pieters n.v.
www.marineharvest.com

Markus Hermetische Deuren b.v.
www.markus-deuren.nl

Mar Seafood
www.greentable.com

Maters Huissen b.v.
www.maters.nl

Maxima Seafood BV
www.maximaseafood.nl 

Mayonna b.v.
www.kennemervis.nl

Meij Visdelicatessen
www.meij.nl

Meines b.v., Vishandel van
www.vanmeines.nl

Merieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.nl

Meromar Seafoods b.v.
www.meromar.nl

Metaflex Isosystems b.v.
www.metaflex.nl

Mettler-Toledo
www.mt.com

Meulemeester b.v., Oester- en 
Kreeftenhandel De
www.meulemeester.nl

Middelkamp-Vis b.v.
www.middelkamp-vis.nl

Midden-Holland Koeltechniek
www.mhkoeltechniek.nl

Miele Nederland BV 
Miele Professional 
www.miele-professional.nl 53-55-60

Mokrupak Verpakkingen Roermond b.v.
www.mokrupak.nl

Mol Fresh Food b.v.
www.molfreshfood.nl 72

Mooijer-Volendam b.v.
www.mooijer.nl

Mopal Palletindustrie b.v.
www.mopal.nl

Mos, Zeevisgroothandel M. 
www.mosvis.nl
 
MSC Marine Stewardship Council
www.msc.org/nl

Muijs
www.visgroothandel.nl 

Mulder Transport
www.muldertransport.nl

Multipond Benelux b.v.
www.multipond.nl 77

Multipox Kunststof vloeren b.v.
www.multipox.nl 

Multivac B.V.
www.multivac.nl 53-73-77

Multivis Waterbehandeling b.v.
www.multivis.nl

Murko Seafood
www.murkoseafood.nl

Murre Techniek b.v.
www.murre.nl
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N
N & S Quality Consultans b.v.
www.ns-quality.nl

NDL Import-Export b.v.
www.ndltrading.com

Necap Pallets & Kisten b.v.
www.necap.nl

Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij
www.nbwm.nl

Ned.Vereniging van Palinghandelaren  
NeVePaling
www.nevepaling.org 

Nederlof’s Vishandel b.v.
www.nederlof-fish.nl

Neeltje Jans b.v., Viskwekerij
www.viskwekerijneeltjejans.nl 

Neerlandia Urk b.v.
www.neerlandia.com

Neptunus b.v.b.a.
www.neptunusfish.be

Neptunus b.v. 
www.neptunus.nl

Nettorama Distributie b.v.
www.nettorama.nl

Nijssen Koeling b.v.
www.nijssen.com

Niverplast b.v.
www.niverplast.com

Noordzee International b.v.
www.noordzeeurk.nl

Noordzee Urk b.v.
www.noordzeeurk.com

Noordzee, Vishandel
www.vishandelnoordzee.nl

NorthSeaFood Holland b.v., 
Vis Im- en Export
www.northseafood.com

O
O/K Packaging Systems b.v.
www.okcorp.com

Ocean Fish
www.oceanfish.nl 81

Oirschot Roestvrijstaal b.v., van
www.backsaver.eu

Oldenburger Transport b.v.
www.oldenburgertransport.com

Open Seas b.v.
www.openseas.nl

Oromar b.v.
www.oromar.nl 81-90

P
Paardekooper
www.paardekooper.nl

Parlevliet & Van der Plas b.v.
www.parlevliet-vanderplas.nl

Pefa b.v.
www.pefa.com

Pegasus Trading b.v. (Lobsterbox)
www.dragonplastics.nl

Peter-Fish n.v.
www.peterfish.be

Peters Koelwagens b.v.
www.peterskoelwagens.nl

Piet Verwijs-van der Endt b.v.
www.verwijsvanderendt.com

Plasti-Bac
www.plastibac.eu
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Platvis Holland b.v.
www.platvis.nl

Pleijers, Fa. J.
www.pleyers-forellen.com

Plus Retail b.v.
www.plus.nl

Poiesz Supermarkten b.v.
www.poieszsupermarkten.nl

Polaris Visdelicatessen b.v.
www.polaris.nl 

Poleij, J.P.
www.poleijzeegroenten.nl

Poseidon Food b.v.
www.poseidon-food.com 88-91

Post, Pallet & Kistenhandel M.B.
www.ppk.nl

Praxas b.v.
www.praxas.com

Primstar b.v.
www.primstar.com

Prins & Dingemanse, Koninklijke 
www.prinsendingemanse.com 85-86-89

Prins Zeevishandel b.v., Jan
www.janprins-seafood.com

Profarm Paling
www.profarmpaling.nl

Profinis Accountants en Adviseurs
www.profinis.nl 52-56

Profish Food b.v.
www.profish.nl

Promatec Food Venture b.v.
www.promatecfoodventures.com

Q
Queens Products b.v.
www.vriesversevis.nl

Quick Frozen 
www.quickfrozen.nl

Qurius
www.prodware.nl

R
Raps b.v.
www.raps.com

RBK Group
www.rbk.nl 54-58-71

Recom Ice Systems
www.recom-ice.com

Reest Machines, van der
www.reestmachines.nl

Reflex Systems
www.reflex-systems.nl 

Reftech b.v.
www.reftech.nl

Reinaardus, Fa.
www.reinaardusvis.nl

Remmerswaal Retail & Design
www.remmerswaalretaildesign.nl 

Renselaar Horeca Apparatuur b.v.
www.renselaar.com

Rhenus Ocean b.v.
www.rhenus.com

Riba Weegtechniek b.v.
www.uweshop.eu

Ridder Transport b.v., Frank de
www.frankderidder.com

De Ridder & Den Hertog
www.ridderenhertog.nl

Rijn b.v., Machinefabriek van
www.vanrijn.com

Rijpelaal Palingkwekerij / Rokerij
www.rijpelaal.nl
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Rijsemus Visgilde
www.rijsemus.visgilde.nl

Rijsingen Diepvries b.v., van
www.vanrijsingendiepvries.nl

Roboxis b.v.
www.roboxis.nl

Robertpack Industrial & Packaging  
Equipment b.v.
www.robertpack.nl

Rodé Vis b.v.
www.rodevis.nl 84-92

Rodi Zeevishandel
www.rodivis.nl

Roeleveld, Vishandel
www.vishandelroeleveld.nl

Roem van Yerseke b.v.
www.zeelandsroem.nl 83-85-86-88

Roma Isolatiesystemen b.v.
www.romaned.nl

Roskam & Klaver Blokzijl b.v., 
Zeevisgroothandel
www.roskamenklaver.nl

Roth Montage
www.firmaroth.nl

RTR Holland b.v.
www.rtr-trailer.com

Royaan b.v.
www.royaan.nl

Ruitenberg Ingredients b.v.
www.ruitenberg.com

Ruys Vloeren
www.ruysvloeren.nl

S
SBF Wilba b.v.
www.visbakmeel.nl 65-79

Scandinavië Transport De Waal b.v.
www.jandewaaltransport.nl

Scanimex Seafood b.v.
www.scanimex.nl

Schilder & Zn., Vishandel Theo
www.schildervis.nl

Schilder Vissnacks b.v., Freek
www.freekschilder.nl

Schiphorst Transport en 
Opslagtechniek b.v.
www.schiphorstbv.nl

Schmidt Zeevis Rotterdam b.v.
www.schmidtzeevis.nl

Schmitz Trailer b.v.
www.cargobull.com

Schot Tholen b.v., Vishandel J.C.
www.vishandel-schot.nl

Schuitemaker Horeca b.v.
www.schuitemaker-vis.nl 

Schut Systems
www.schutsystems.com

Sea Fresh b.v.
www.seafresh.nl

Sea Frozen b.v.
www.seafrozen.nl

Seafarm b.v.
www.seafarm.nl

Seafood Centre b.v.
www.seafoodcentre.nl

Seafood Connection
www.seafoodconnection.nl

Seafood Parlevliet b.v.
www.seafoodparlevliet.nl

Sealane Coldstorage b.v.
www.sealane.nl
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Sealect C.V.
www.sealect.nl 92

Selo b.v.
www.selo.nl 

Sens Import & Export
www.sensfish.com

Sensitech EMEA
www.sensitech.eu

Shore n.v.
www.morubel.be 

Siat Benelux b.v.
www.siatbenelux.nl

Sigma Seafood b.v.
www.sigmaseafood.nl

Skillpack b.v.
www.skillpack.nl

Sligro Foodgroup n.v.
www.sligro.nl

Slooten Aquacultuur, Van
www.dutchpikeperch.nl

Smedes Fine food b.v.
www.smedesfinefood.nl 

Smet Vishandel b.v., De
www.vishandeldesmet.nl

Smildefoods b.v.
www.smildefoods.nl

Smitto Visbakovens
www.smitto.nl 

Smit & Zn. b.v., Herman
www.smitstokvis.nl 89-90

Smit Vishandel b.v.
www.vishandelsmit.nl

Smit Vloersystemen b.v.
www.smitvloeren.nl

SmitVis
www.sligrofoodgroup.nl

Smit’s Uien
www.smitsuien.nl

Smurfit Kappa Specialties Division b.v.
www.smurfitkappa.com

Snoek b.v., Visrokerij Lou
www.mooijer.nl

Solidpack b.v.
www.solidpack.eu
Solina
www.solina.nl

Spakenburg Paling b.v.
www.paling.nl 

Spes Europe
www.speseurope.eu, www.neptunusfish.be

Spijkerman Zeevisgroothandel b.v., Louw
www.louwspijkerman.nl

Squiby Foods b.v.
www.squibyfoods.nl

Starfish Zeevisgroothandel b.v.
www.starfish.nl

Steen FPM International n.v.
www.steen.be 69

Sterk Trading b.v.
www.sterkfish.nl

Sterkenburg b.v., Vishandel
www.vishandelsterkenburg.nl

Stijf b.v., Machinale Kuiperij 
Vatenhandel G.J.
www.regenton.nl

Still Intern Transport b.v.
www.still.nl

SVO Vakopleiding Food
www.svo.nl 
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Strogoff FreshFood b.v.
www.strogoff.nl

Südpack Benelux b.v.
www.suedpack.com

Superunie b.a., Coöperatieve 
Inkoopvereniging
www.superunie.nl

Sushi Ran
www.sushiran.nl

Synprodo b.v.
www.synprodo.nl

T
Taal b.v., Wout
www.haasnootpelagic.nl

Tai-Ryo
www.tai-ryo.nl

Talent Werving en Selectie b.v.
www.global-talent.nl

Tel Vishandel
www.vishandeltel.nl

Testo b.v.
www.testo.nl

The Fish Company
www.thefishcompany.nl

Thermo King Transportkoeling b.v.
www.thermoking.nl

Thiele & Zn. IJmuiden b.v., 
Zeevisgroothandel J.
www.thielevis.nl

Ticasa b.v.
www.ticasa.nl

Timmermans b.v.,  
Handelsonderneming F.P.
www.fth.trucks.nl

Toet b.v., Jacobus
www.jacobus-toet.nl
Tol Retail b.v., Van
www.vantolretail.nl

Tonnie Vugts b.v. / Etikettenkoning
www.etikettenkoning.nl

Top Fish Seafood
www.topfishseafood.nl

Townsend Further Processing b.v.
www.marel.com

Toyota Material Handling Nederland b.v.
www.toyota-forklifts.nl

Transport Vooruit b.v.
www.kotra-logistics.nl

Transtolk b.v.
www.transtolk.nl

Trans-Europe Seafood Sales
www.tess-bv.com

Tropic World Wide Fish
www.twwf.eu

Twentevis Visverkoop b.v.
www.twentevis.nl

Twinpack 
www.twinpack.nl

U
Ulma Packaging b.v.
www.ulmapackaging.com

Ultrapak b.v.
www.ultrapak.nl 75

Unidex b.v.
www.unidexholland.com

United Packaging (Hubregtse)
www.hubregtse.nl

Urk Export b.v.
www.urk-export.nl 92
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Urker Vishandel G. Koffeman b.v.
www.fishdealer.nl

Urker Zalmhuys b.v., Het
www.heturkerzalmhuys.nl

V
Vacuflex b.v.
www.vacuflex.nl

Varia Vis
www.variavis.nl

VD 119, Vishandel
www.vd119.nl 92

Vebatrans
www.vebatrans.nl

Veen & Zn. Transport b.v., A. van
www.vanveentransportgroep.nl

Veenstra’s Vishal
www.veenstra-vishal.eu

Veerman Vis b.v., Jan
www.janveermanvis.nl

Vecht RVS Apparatenbouw bv
www.vandevecht.com 

Veip Disinfectants
www.veip.nl

Veld & Zn. b.v., P.E. van der
www.transportvanderveld.nl

Veltman Vis Service b.v.
www.veltmanvis.nl

Venema Techniek & Service
www.venematechniek.nl

Vereniging van Visspeciaalzaken “Visgilde”
www.visgilde.nl 

Verhaagen Garnalenspecialiteiten
www.goldshrimp.nl 83

Verstegen Spices & Sauces b.v.
www.verstegen.nl 

Verwijs Import Export b.v.
www.verwijsfish.com

Verwijs Kreeftenparken b.v.
www.verwijsvanderendt.com

Vette en Verhaart b.v. (Qualimer)
www.qualimer.com 85-88

Viba v.o.f.
www.vibazeevis.nl

Vink Kunststoffen b.v.
www.vinkkunststoffen.nl

Visco v.o.f.
www.visco-urk.nl

Vision Processing b.v.
www.vision-processing.com

Visscher Sea Food b.v.
www.visscherseafood.nl

Visser Frozen Seafood, D.
www.frozenfood.nl

Visser-Transport
www.visserlauwersoog.nl

Visser-Vis b.v.
www.visserlauwersoog.nl

Visser-Visresten
www.visserlauwersoog.nl

Vlug b.v., Palingrokerij
www.palingrokerijvlug.nl 84-87

Vomar Voordeelmarkt b.v.
www.vomar.nl

Vredeveld Verkoopwagens b.v.
www.verkoopwagen.nl

Vreugdenhil Int. Transport b.v., C.
www.vreugdenhil-transport.nl
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Vries Centrale Asten
www.vriescentraleasten.nl

Vrieshuis Almere
www.vrieshuisalmere.nl

W
Waasdorp, Zeevishandel N.
www.waasdorp.nl

Wadus b.v.
www.wadus.nl

Walo Hygiëne en Reinigingssystemen
www.walo.nl

Warmelo & v.d. Drift b.v.,  
Haring en Zoutgroothandel
www.warmelo.com

W&A Fish
www.wafish.nl 

WD-Trucks b.v.
www.volvotrucks.com

Weber Koeltechniek b.v.
www.weberkoeltechniek.nl

Weda b.v.
www.weda.com

Weerstand Foods b.v.
www.weerstand.com

Welmar Europe b.v.
www.welmar.com

Wennekes, Vishandel
www.vishandelwennekes.nl

Westerman, Transportbedrijf
www.transportwesterman.nl

Westra v.o.f.
www.westra.net

Wibaco b.v., Vriesveem
www.coldstore-wibaco.nl

Wieren b.v., van
www.vanwieren.nl

Wijk b.v., Fa. W. van
www.vanwijkvishandel.nl 87

Wijk b.v., Visgroothandel W. van
www.wvanwijk.nl 

Wijnen b.v., H. van
www.hvanwijnen.nl 84-93

Willems Machinebouw b.v.
www.willemsmachinebouw.nl

Willemsen Isolatiebouw b.v.
www.willemseniso.nl

Windt Verpakking b.v., van der 
www.vanderwindt.com

Wolters Kunststoffen b.v.
www.wolterseurope.com

WTV Westland Trailer Verhuur b.v.
www.wtvwestland.nl

Wylax International b.v.
www.wylax.nl

Y
Yama Products BV
www.yama.nl  65-66

Z
Zalmhuis Steur b.v.
www.zalmhuissteur.nl
 
Zoetelief b.v., J.
www.zoetelief.nl
 
Garnalenafslag Zoutkamp
www.goldshrimp.nl  90
 
Zwan & Zn b.v., W. v.d.
www.wvanderzwan.nl
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