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ZET UW
OVERHEIDSOPDRACHTEN
OM IN QUOTA
Openbare instellingen moeten quota naleven inzake
de tewerkstelling van personen met een handicap.
Het percentage varieert gevoelig naargelang
het bestuursniveau of het gewest.
De meeste regelgevingen in verband met deze quota sporen aan
om een beroep te doen op maatwerkbedrijven om overheidsopdrachten
uit te voeren, aangezien zo op onrechtstreekse wijze personen
met een handicap tewerkgesteld kunnen worden. Die onderaanneming
kan ingeroepen worden om de quota te bereiken volgens
een redelijk eenvoudige berekening.
Omdat deze regelgevingen voortdurend evolueren,
verzoeken wij u onze website www.onzestieluwsteun.be
te raadplegen om de verplichtingen en regels voor
uw instelling te kennen.

MAAK UW
OVERHEIDSOPDRACHTEN
TOEGANKELIJKER VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP...
EEN EVEN HOGE KWALITEIT, MET
EEN HOGERE TEVREDENHEID!
De maatwerkbedrijven zijn verspreid over het hele grondgebied van het Brussels Gewest
en bieden hun expertise aan in meer dan 60 verschillende activiteiten!
In totaal zetten 1450 werknemers met een handicap zich, bijgestaan door 400 begeleiders,
elke dag in om tegemoet te komen aan de verwachtingen van enkele duizenden klanten:
privépersonen, bedrijven, overheidsdiensten, ... die elke dag weer hun tevredenheid aantonen
door trouw te blijven aan “hun” maatwerkbedrijf!
Uw overheidsuitgaven omvormen tot een beleidsinstrument,
en tegelijk de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt helpen: dat bieden wij aan. Onze bedrijven
zijn betrouwbare, concurrentiële en efficiënte partners die zorgen voor de professionele
inschakeling van deze “buitengewone” werknemers!
In deze brochure vindt u een aantal fiches die verband houden met uw overheidsopdrachten.
Makkelijk te gebruiken: we vermelden er onze activiteiten, referenties en contactgegevens!
Bij ons vindt u professionele, hoogcompetente partners die aan uw behoeften
tegemoetkomen, met hetzelfde professionalisme en dezelfde kwaliteit als een “klassiek” bedrijf.
En aan onze zijde voert u een sociaal duurzamer aankoopbeleid.

Uw overheidsbehoeften van vandaag?
Onze opdrachten van morgen!
Het team van FEBRAP
Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven

APAM

Drogenbossesteenweg 130
1180 Ukkel
+32 2 333 83 11 – atelier@apam.be
www.apam.be

APRE SERVICES

Neerstalsesteenweg 178
1190 Vorst
+ 32 474 63 24 38 – contact@apreservices.be
www.apreservices.be

BROCHAGE RENAÎTRE

Stroobantsstraat 48 C-D
1140 Evere
+32 2 216 00 37 – sales@brochage-renaitre.be
www.brochage-renaitre.be

CITECO

Albert Latourstraat 75
1030 Schaarbeek
+32 2 215 93 80 – antoine.baudot@citeco.be
www.citeco.be

LA FERME NOS PILIFS

Trassersweg 347
1120 Neder-over-Heembeek
+32 2 262 11 06 – info@pilifs.be
www.fermenospilifs.be

GROUPE FOES

Victor Rauterstraat 132
1070 Anderlecht
+32 2 559 05 30 – info@groupefoes.be
www.groupefoes.be

LES JEUNES JARDINIERS

Alsembergsesteenweg 1393
1180 Ukkel
+ 32 2 332 15 30 – info@lesjeunesjardiniers.be
www.lesjeunesjardiniers.be

MANUFAST

Gentsesteenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem
+32 2 464 26 11 – info@manufast.be
www.manufast.be

L’OUVROIR

Bodegemstraat 78-82a
1000 Brussel
+32 2 511 04 17 – louvroir@louvroir.be
www.louvroir.be

LA SERRE OUTIL

Stokkelsesteenweg 377
1150 Sint-Pieters-Woluwe
+32 2 762 80 73 – info@laserreoutil.be
www.laserreoutil.be

TRAVIE

Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
+32 2 526 20 00 – sales@travie.be
www.travie.be
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MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

AANLEG
VAN GROENE RUIMTES

G3

BEPLANTINGEN

Vijf ervaren tuinondernemingen uit de vier hoeken van Brussel bieden u volgende diensten aan:
z het onderhoud van uw openbare ruimtes: begraafplaatsen, speelpleinen, moestuinen, parken
en tuinen, snoei- en velwerken;
z het veranderen of creëren van buitenaanleg: ecologisch zwembad, terras, groendak, omheining,
betegeling, beplanting, gazons...;
z een potentieel van 250 professionals tot uw beschikking: buitengewone arbeiders en gekwalificeerd personeel dat hen begeleidt om tegemoet te komen aan uw meest technische vragen
(de meeste van onze begeleiders zijn siertelers of landschapsarchitecten);
z een extreem breed gamma aan aanverwante diensten: levering van tuinbouwproducten, vellen en
snoeien van bomen, advies inzake duurzaam groenbeheer, terrasaanleg, hout hakken...;
z partners uit de buurt: ons interventiegebied bestrijkt het Brussels Gewest en de rand;
z betrouwbare inschrijvers: tientallen jaren ervaring met de uitvoering van overheidsopdrachten.
Deze maatwerkbedrijven zijn elkaars concurrenten. Maar net als privébedrijven kunnen ze als partners
samenwerken naargelang de omvang, de plaats van uitvoering en de specifieke vereisten van de opdracht.
Erkenning: G3 (beplantingen) klasse 1. Sommige maatwerkbedrijven beantwoorden aan de voorwaarden
voor klasse 2.

TOEGANKELIJKER
OVERHEIDSOPDRACHTEN...

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT

3 EXPERTISE

2 TERMIJNEN NAGELEEFD 4 PROFESSIONALISME
Raadpleeg de maatwerkbedrijven
(MW’s) en neem ze op in uw shortlist
voor overheidsopdrachten zonder bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor MW’s: de wet van 17/6/2016 laat u dat toe. Alleen al in
Brussel bieden 5 MW’s hun diensten aan, zo bent u verzekerd van voldoende mededinging.
Verdeel in percelen (overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten): dergelijke opdrachten
betreffen soms heel grote oppervlakten en/of vereisen technische ingrepen die niet in het bereik van erkende
ondernemingen van klasse 1 of 2 vallen. Het in een apart perceel onderbrengen van de technische handelingen
en/of het opdelen van de opdracht in kleinere gebieden zou het voor de MW’s mogelijk maken bijzonder concurrentiële offertes in te dienen.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

BEVOORRECHTE ERKENNININTERVENTIEGEN
GEBIEDEN

REFERENTIES
(VOORBEELDEN)

SPECIALISATIE EN
AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

APAM
Omzet:
250.000 €
(tuinafdeling)
Tuiniers: 15

19 Brusselse
gemeenten
Waals-Brabant
Vlaams-Brabant
(zuidwest)

zG
3

zB
 russels

z S pecialisatie: aanleg

jardin@apam.be
+32 2 333 08 83/84
Calevoetstraat 112
1180 Ukkel
www.apam.be

CITECO
Omzet:
250.000 €
(tuinafdeling)
Tuiniers: 14

1000 / 1030
1040 / 1050
1140 / 1200

zG
3

zD
 e Brusselse

z S pecialisaties: ecolo-

info@citeco.be
+32 2 215 93 80
Albert Latourstraat 75
1030 Schaarbeek
www.citeco.be

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet:
1 Mio €
(tuinafdeling)
Tuiniers: 35

1000 / 1020
1030 / 1080
1082 / 1090
1120 / 1130
1140 / 1210
Vlaams-Brabant
(noordwest)

zG
3

zG
 emeente

z S pecialisaties: ecolo-

z E codyna-

Schaarbeek
z L eefmilieu
Brussel
zW
 oningfonds

gisch tuinieren (zonder
pesticiden, materialen
met een label, inheemse planten, duurzame
werkmethoden, uitbouw van een klantenbestand in de buurt...)
zA
 anverwante diensten:
tuinwinkel, plantenkweek (sedum, geurende planten, inheemse
planten...), kijktuinen
en groendaken, dienst
levende kantoorplanten,
verkoop van kerstbomen...

jardin@pilifs.be
+32 2 266 10 39
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.
be

zG
 emeente

klasse 1

klasse 1

zD
 iversi-

teitslabel
BHG

klasse 1
mische
onderneming
(2 sterren)

Parlement
zG
 emeente
Ukkel
z L eefmilieu
Brussel

Keukens
z S chaarbeekse
Haard
zB
 russel
Mobiliteit
zG
 rondregie
Etterbeek
zG
 emeente
Evere

zD
 iversi-

teitslabel
BHG

LES JEUNES
JARDINIERS
Omzet:
2 Mio €
Tuiniers: 135

1050 / 1060
1070 / 1090
1180 / 1190
Waals-Brabant
(zuidwest)
Vlaams-Brabant
(zuidwest)

zG
3

LA SERRE
OUTIL
Omzet:
2,5 Mio €
Tuiniers: 80

1150 / 1160
1170 / 1200
1933 / 1950
1970 / 3080

zG
3

klasse 1

klasse 1

van volkstuintjes
en ecologische
onkruidverdelging

gisch tuinieren (zonder
pesticiden en chemische
producten) en stedelijke
benadering (beperkt
interventiegebied
en kleine teams om
aangepast te zijn aan
de context van de kleine
Brusselse tuinen)
zA
 anverwante diensten:
stadskwekerij
toegespitst op
stads(moes)tuinen, ontwerp en verwezenlijking
van houten voorwerpen
op maat (bakken voor
moestuinen, palissades,
hekken...)

z S pecialisaties: ecolo-

Ukkel
zG
 OMB
z L aakense
Haard
z S tad Brussel

gisch tuinieren (zonder
pesticiden en chemische
producten)
zA
 anverwante diensten:
monteren van spellen
(speeltuinen voor kinderen) en tuinhuizen

info@lesjeunesjardiniers.be
+ 32 2 332 15 30
Alsembergsesteenweg
1393 – 1180 Ukkel
www.lesjeunesjardiniers.be

zG
 emeente

zA
 anverwante diensten:

info@laserreoutil.be
+32 2 762 80 73
Stokkelsesteenweg
377
1150 Sint-PietersWoluwe
www.laserreoutil.be

Sint-PietersWoluwe
zB
 russels
Hoofdstedelijk
Gewest
zG
 emeente
Oudergem

hout hakken, bosbouwwerken, groendaken, stadscreaties,
tuinwinkel, begieten van
kamerplanten, verkoop
van kerstbomen…
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MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

AFVAL (HERGEBRUIK
& UPCYCLING)
Uw afval kan een grondstof worden: dat is zowel ecologisch als economisch voordelig.
zL
 ’Ouvroir is gespecialiseerd in upcycling. Het biedt bedrijven die hun afval willen laten hergebruiken
oplossingen op maat aan. Zijn prototyperings- en vervaardigingsatelier werkt samen met ecodesigners
om afval een tweede leven te geven.
z T ravie biedt een aantal diensten in verband met inzameling, sorteren, schoonmaak, verpakking, opslag,
hergebruik en recyclage van industrieel afval.
zD
 e schrijnwerkerij van La Ferme Nos Pilifs (Bout2Bois) is gespecialiseerd in het opwaarderen van hout uit
de bouw dat vernietigd zou worden. Op basis van een offerte transformeert ze dit hout in nieuwe voorwerpen die tegemoetkomen aan de specifieke vragen van particulieren, bedrijven of overheden.
zE
 en team van APAM ontmantelt elektrisch en elektronisch afval. Ze stelt offertes op voor specifieke
verzoeken rond deze materialenstroom.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER
OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem
ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

REFERENTIES

VOORBEELDEN
VAN VERWEZENLIJKINGEN

CONTACT

APAM
Omzet: 80.000 €
Werknemers: 20
(recyclage)

z
 Privébedrijven

z Ontmantelen en opwaarderen

atelier@apam.be
+32 2 333 08 81
Calevoetstraat 112
1180 Ukkel
www.apam.be

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet: 80.000 €
Werknemers: 4
(afdeling hout)

z L aureaat BeCircular 2016 en

z Onze werkplaats geeft een nieuw

bout2bois@pilifs.be
+32 2 266 10 39
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.be

L’OUVROIR
Omzet: 70.000 €
Werknemers: 10
(upcycling)

z Gemeente Oudergem
z Gemeente Sint-

z Ligstoelen in pvc-doek
z Draagtassen in pvc-doek
z MOBIB-kaarthouders in zetelleer

louvroir@louvroir.be
+32 2 511 04 17
Bodegemstraat 78-82a
1000 Brussel
www.louvroir.be

TRAVIE
Omzet: 180.000 €
Werknemers: 20

z
 Privébedrijven

z Schoonmaak van tegels
z Schoonmaak en herverpakken van

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

2018

zP
 artnership met de firma
Jacques Delens

Lambrechts-Woluwe

z MIVB

van herbruikbare materialen:
elektrisch en elektronisch afval,
brandblussers...
z Depollutie bankterminals
z Sorteren PMD

leven aan hout uit de bouw dat
vernietigd zou worden. In de geest
van de circulaire economie transformeert ze het in voorwerpen als
nestkastjes, tuinhutten...

stenen uit afbraakwerken

z Inzamelen, sorteren,

schoonmaken, verpakking,
opslaan, hergebruik en recyclage
van industrieel afval
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MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

AMBACHTELIJK INBINDEN EN
SAMENSTELLEN VAN MAPPEN
z Onze

ambachtslui beschikken over lange ervaring met het manueel inbinden van registers, boeken en
andere grafische werken. Het inbinden gebeurt volgens de striktste regels van de kunst. Om die reden
blijven onze klanten ons al vele jaren trouw.
z Geef

nieuw leven aan uw oude boeken en creëer nieuwe boeken: dat is ons beroep.
z Uw
 werken worden gerestaureerd, genaaid en gekaft naar uw wens, in verschillende materialen:
verguld, in canvas, doek, simili, rexine en leer.
z Wie
 bieden u ook de confectie van klasseermappen of van registers op maat aan.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 AMBACHTELIJK WERK
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER
OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw
shortlist voor overheidsopdrachten zonder bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor ondernemingen uit de sociale economie: de wet van 17/6/2016 laat u dat toe.
Diverse organisaties uit de sociale economie bieden deze dienst aan
in België: zo bent u verzekerd van voldoende mededinging.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

CITECO
Omzet:
240.000 €
Werknemers: 35

REFERENTIES

AANVERWANTE DIENSTEN

CONTACT

zA
 cadémie Royale

zK
 artonverpakkingen op maat,

info@citeco.be
+32 2 215 93 80
Albert Latourstraat 75
1030 Schaarbeek
www.citeco.be

de Médecine

zB
 ibliotheek van de

hogeschool Francisco Ferrer

z Kamer

van

Volksvertegenwoordigers

z Bibliotheek

Chiroux
L’OUVROIR
Omzet:
450.000 €
Werknemers: 35

z Gemeente

Sint-Gillis
z Federale

Overheidsdienst
Justitie

z Koninklijke

federatie

van het Belgisch Notariaat

met gebruik van dezelfde
ambachtelijke technieken als
bij het inbinden

z L ever- en ophaaldienst op het
grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

z Confectie

van mappen,
dozen en kartons

z Restauratie

van archieven en
langdurige bewaring

louvroir@louvroir.be
+32 2 511 04 17
Bodegemstraat 78-82a
1000 Brussel
www.louvroir.be
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MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

BAKKERIJPRODUCTEN
z Onze bakkersteams bieden u hun assortiment artisanale producten aan:
- broden
- stokbroden
- sandwiches
- patisserieproducten
- seizoensproducten
- koekjes.
zW
 ij besteden bijzondere aandacht aan de herkomst en de kwaliteit van de aangeboden producten. Daarom
werken we vooral met ingrediënten met een biolabel.
z Levering in Brussel en de rand (Vlaams-Brabant).

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 AMBACHTELIJK WERK
4 LOKALE PARTNERS

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg het maatwerkbedrijf (MW) en neem het op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Breng de bakkerijleveringen onder in een apart perceel van uw overheidsopdrachten voor voedingsleveringen.
Voer technische specificaties in die een maximale duurzaamheid de producten waarborgen (bv. vereis het
gebruik van biobloem en/of van eieren afkomstig van dieren in vrije uitloop...) en/of hanteer bij de gunningscriteria een weging die gunstig is voor milieucriteria. Om u op weg te helpen kunt u tijdens uw prospectiefase
de Gids voor duurzame aankopen raadplegen want elk geval is specifiek.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet: 420.000 €
(afdeling bakkerij,
patisserie, koekjes)
Werknemers: 25

ERKENNINGEN

z Label Bio
z F airTrade
z E codynamische
onderneming
(2 sterren)

REFERENTIES

z Gemeenten Elsene
en Sint-Gillis

z FOD Financiën
z CityDev

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

z Traiteurdienst broodjes

epicerie@pilifs.be
+32 2 266 10 36
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.be

z Levering van bioproducten, lokaal of uit
eerlijke handel

z Geschenkpakketjes
z Voedingsverpakking
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VOS MARCHÉS PLUS DURABLES

DISTRIBUTIE
VAN HUIS-AAN-HUIS
z Onze teams verdelen uw kranten, folders, brochures, flyers en ander informatief drukwerk.
zD
 oor hun aanwezigheid in de vier hoeken van Brussel kunnen onze maatwerkbedrijven gerichte
distributie verrichten in de 19 gemeenten van het Gewest en in de nabije rand.
zO
 ns voordeel: wij zijn betrouwbare, flexibele en lokale partners die het arbeidsrecht nauwgezet naleven.
z Onze

specialisatie wat betreft enveloppen vullen, folieomhulling en allerlei verpakkingswerken vormt
een doeltreffende aanvulling op die distributiedienst.
zD
 eze maatwerkbedrijven zijn elkaars concurrenten. Maar net als privébedrijven kunnen ze
als partners samenwerken naargelang de omvang, de plaats van uitvoering en de specifieke vereisten
van de opdracht.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor ondernemingen uit de sociale economie: de wet van
17/6/2016 laat u dat toe. Diverse organisaties uit de sociale economie bieden deze dienst aan in Brussel; zo
bent u verzekerd van voldoende mededinging.
Verdeel in percelen: dergelijke opdrachten betreffen soms heel uitgestrekte geografische gebieden. Het
in een apart perceel onderbrengen van een distributiezone zou het voor de MW’s mogelijk maken bijzonder
concurrentiële offertes in te dienen.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

BEVOORRECHTE
DISTRIBUTIEGEBIEDEN*

CAPACITEIT
PER DAG

REFERENTIES

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

APAM
Omzet: 1,5 Mio €
Werknemers:
175

1050 / 1060
1180 / 1190
Vlaams-Brabant
(zuidwest)

10.000

z Gemeente
Ukkel
z Leefmilieu
Brussel
z Gemeente
Vorst
z Gemeente
WatermaalBosvoorde

z Adresseren

atelier@apam.be
+32 2 333 83 11
Drogenbossesteenweg 130
1180 Ukkel
www.apam.be

CITECO
Omzet:
330.000 €
Werknemers: 29

1000 / 1030
1040 / 1050
1081 / 1140
1200 / 1210

10.000

z Koekelberg
promotion
vzw
z Privéfirma

z Ophaal- en

info@citeco.be
+32 2 215 93 80
Albert Latourstraat 75
1030 Schaerbeek
www.citeco.be

GROUPE FOES
Omzet:
767.000 €

19 Brusselse
gemeenten

12.500

z Gemeente

z Goederenbe-

sales@groupefoes.be
+32 2 559 05 31
Victor Rauterstraat 132
1070 Anderlecht
www.groupefoes.be

1000 / 1060
1070 / 1080
1190 / 1210

3.500

z Gemeente

z Adresseren

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

Anderlecht
z Brucity
z Gemeente
Etterbeek

Werknemers: 69

TRAVIE
Omzet: 3,6 Mio €
Werknemers:
400

Sint-Joostten-Node
z Privéfirma in
de gemeente
Schaarbeek

en personaliseren van
documenten
z In enveloppen
steken en
sorteren voor
verzending
z Op maat
maken van
documenten
z Diverse
vormen van
goederenbehandeling en
verpakking
leverdienst in
het Brussels
Gewest

handeling en
verpakking
(invoegen
flyers)

en personaliseren van
documenten
z In enveloppen
steken en
sorteren voor
verzending
z Op maat
maken van
documenten
z Diverse
vormen van
goederenbehandeling en
verpakking

* In deze gebieden is de afstand tussen de maatwerkbedrijf en de plaats van interventie relatief kort; dat zorgt voor minder verplaatsingskosten in het totale kostenplaatje voor de prestatie. Het gaat niet om exclusieve interventiegebieden. Wij moedigen u dan ook aan alle op deze fiche vermelde maatwerkbedrijven te raadplegen, ongeacht de plaats waar de prestatie
moet plaatsvinden.
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DRUKWERK
& AFWERKING
zS
 oorten printwerk: offset, laser en inkjet
z Drukwerk : - enveloppen, papier met briefhoofd, visitekaartjes, wenskaarten, uitnodigingen...
- leaflets, flyers, folders, brochures, jaarverslagen.
z Personalisatie: personaliseren van transactiepost (boetes, facturen, loonfiches...).
zA
 fwerking: assembleren, nieten, perforeren, brocheren, gelijmde rug, wire-o spiraalbinding, in folie verpakken, omhullen, stalen in colli’s verpakken.
z Web-to-print : Web2Print is een online printplatform op verzoek (“Printing on Demand”).

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 EXPERTISE
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor MW’s: de wet van 17/6/2016 laat u dat toe. Een zeer
groot aantal organisaties uit de sociale economie bieden drukdiensten en afwerking aan, zo bent u verzekerd
van voldoende mededinging.
Verdeel in percelen: dergelijke opdrachten omvatten vaak aanverwante diensten zoals redactiewerk of infografie, wat ze ‘op maat’ maakt voor communicatiebureaus die het drukwerk en de afwerking uitbesteden. Het
in een apart perceel onderbrengen van het onderdeel druk en/of van het onderdeel afwerking maakt het voor de
MW’s mogelijk een offerte in te dienen voor de opdracht.
Behoud een onderdeel van de uitvoering van de opdracht voor: de wet van 17/6/2016 stelt u in staat een
inschrijver te verplichten een deel van de opdracht (in dit geval het drukwerk en/of afwerking) uit te besteden
aan een MW van zijn keuze.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

MANUFAST
Omzet:
8,2 Mio €
Werknemers:
330

DRUKWERK

MILIEUVRIENDELIJKE
BENADERING

z FSC-papier, keuze voor

gedeeltelijk of 100 %
gerecycleerd papier zoals
Cocoon, Cyclus, Blue Angel
en Condat

z Gebruik van inkt op plantaardige basis (voor offsetdruk)
of biologisch afbreekbare
inkt (voor digitale druk)

z Recyclage (papier, karton,
toners, spoel- en restproducten)

z Keuze voor biologisch

afbreekbare folie voor folieverpakking van drukwerk

z BPost-programma
CO2-compensatie: met dit
programma compenseert
Bpost de emissies afkomstig
uit de postverwerking van
verzendingen

z Bewustmaking van het

personeel voor de ecodynamische benadering

z Dezelfde kwaliteit als een

“klassieke” onderneming:
onze kwaliteitsstandaarden
zijn gecertificeerd volgens
de norm ISO 9001

IDENTITEITSKAART

BROCHAGE
RENAÎTRE
Omzet: 4 Mio €
Werknemers:
160

AFWERKING DIENSTEN

z Snijden en plooien (folders)

z Inlegbladen - Stikwerk
z Gelijmde rechte rug PUR/
Hotmelt

z Gelijmde rechte rug
ingebonden

AFWERKING

z Wire-O / Spireflex
z Stalenboek / Producten met
bindnagels / klinknagels

z In folie verpakken
z Verpakking en goederen-

REFERENTIES

z Gemeente Sint-

Agatha-Berchem:
drukken van flyers,
brochures, leaflets
en affiches

z Politiezone Brussel-

West: drukken
van papier met
briefhoofd, memoblocs en wenskaarten

z CoCoF: drukken van

het driemaandelijkse
infoblad “Le Phare”

z Actiris: drukken van
visitekaartjes

z Partenamut: drukken
van de uitgaande
briefwisseling

z OCMW Koekelberg:
drukken van brochures

z VDAB: drukken van
de uitgaande
briefwisseling

z Syntra : het drukken
van cursussen via
web-to-print

VERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

z Infografie

info@manufast.be
+32 2 464 26 11
Gentsesteenweg
1434
1082 SintAgatha-Berchem

en prepress

z Web-to-print
z Mailing :

- Mechanisch en
manueel in enveloppe
steken
- Toevoegen van barcodes voor mail-ID
- OCR-controle van de
enveloppering

www.manufast.be

z In folie verpakken
z Docustream: auto-

matisch beheer van
de uitgaande
briefwisseling

z Scanning van

archieven en
binnenkomende
post

z E-picking : via web-

platform, beheer,
opslag en
versturing van uw
drukwerk en diverse
pakketjes

z Verpakking: diverse
vormen van goederenbehandeling en
assemblage

REFERENTIES

z
 Gemeente Sint-Gillis: Info Cultuur
z Provincie Namen: cultuuruitgaven voor
het ROPS-museum, uitgaven voor
de Gezondheidsdienst

z Stad Bergen: cultuurbrochures “Mons 2015”
z ONE: agenda’s, brochures, handleidingen
z Provincie Luik: brochures en agenda’s
z NAVO: agenda’s
z CC Hasselt: programma CC 2016-2017
z NGI: topografische kaarten

CONTACT

sales@brochagerenaitre.be
T+32 2 216 00 37
Stroobantsstraat
48 C-D
1140 Evere
www.brochagerenaitre.be

behandeling op maat

z Ponsen (register/
duimgreep)

z Snijwerk op afgewerkte

producten (vorm op maat)

TRAVIE
Omzet:
3,6 Mio €
Werknemers:
400

DRUKWERK
& AFWERKING

z Kleine en grote volumes
z Laserdruk / Inkjetdruk
z Drukken op enveloppe
(quadri / Z/W)

z Personaliseren
z Enveloppen vullen
z Verpakking en goederenbehandeling op maat

z Stichting tegen kanker
z Total
z Net Brussel
z SWIFT

sales@travie.be
T + 32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

21

MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

ECOLOGISCHE
CARWASH
z Carwash bij u op uw parking.
z 	Carwash zonder water en krasvrij.
z Enkel milieuvriendelijke producten.
z Manuele carwash met microvezels.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 EXPERTISE
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER
OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg het maatwerkbedrijf (MW) en neem
het op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

GROUPE FOES
Omzet: 15.000 €

BEVOORRECHTE
INTERVENTIEGEBIEDEN*

19 Brusselse
gemeenten

CAPACITEIT

z Binnenkant OF

buitenkant : 100
personenwagens

z Binnenkant EN

buitenkant : 50
personenwagens

REFERENTIES

CONTACT

z Ernst & Young
z BIM
z Verschillende

info@groupefoes.be
+32 2 559 05 31
Victor Rauterstraat 132
1070 Anderlecht
www.groupefoes.be

particulieren

23

MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

(E-)PICKING
zO
 nline beheer van stocks en bestellingen via een webplatform 24 uur per dag.
zO
 ntvangst en telling van de koopwaar en het drukwerk, opslag, voorbereiden van pakketten en
versturen van de bestellingen.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER
OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem
ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

MANUFAST
Omzet: 8,2 Mio €
Werknemers: 330

CAPACITEIT

REFERENTIES

AANVERWANTE DIENSTEN

CONTACT

10.000 m2
opslagruimte

OPENBARE SECTOR

z Drukwerk “on demand” via

z Koning

web-to-print
z Drukwerk: brochures,
folders, enveloppen en losse
bladen
z Docustream: afdrukken,
automatisch in enveloppe
steken (met OCR-controle)
en massaverzending van
administratieve documenten
z Diverse vormen van verpakking, goederenbehandeling
en assemblage

info@manufast.be
+32 2 464 26 11
Gentsesteenweg 1434
1082 SintAgatha-Berchem
www.manufast.be

Boudewijnstichting

z Partenamut
z Toerisme VlaamsBrabant

z MLOZ – Landsbond
Onafhankelijke
Ziekenfondsen
z Stichting voor
Tandgezondheid
PRIVÉSECTOR

z L’Oréal
z Dela
z Federgon
z Supersec
z Levi Strauss
TRAVIE
Omzet: 3,6 Mio €
Werknemers: 400

6.000 m2
opslagruimte

OPENBARE SECTOR

z Actiris
z Infrabel
z Setca
z Test Aankoop
PRIVÉSECTOR

z Chocopolis
z Newtree

z Mechanisch en manueel

enveloppen vullen, personaliseren, correlatie, mail ID
z Verpakken in folie/flowpack
(brochures, stalen,
promo- en sensibiliseringsmateriaal)
z Diverse verpakkingstechnieken, goederenbehandeling
en assemblage
z Promodisplays monteren
en vullen
z Inpakken van voedingswaren (droge en verse voeding)

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be
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GROENDAKEN
zV
 ertrouw de begroening van uw daken toe aan een maatwerkbedrijf (MW).
z In Brussel zijn er, net als in andere verstedelijkte gebieden, wijken met weinig tuinen. Hinder door vervuiling, stof, lawaai en overstromingen komt steeds meer voor. Groendaken dragen bij tot de aanwezigheid
van natuur in de stad en tot het oplossen van milieuproblemen.
zO
 ok u kunt bijdragen aan de uitbreiding van de groene oppervlakte en aan een grotere biodiversiteit, het
vasthouden van water en de levensduur van de dakisolatie door alle platte en licht hellende daken met
groen te bedekken.
zB
 ovendien is dit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht voor alle ontoegankelijke platte daken
met een oppervlakte van meer dan 100 m2 (toepasssing van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening van 21/11/2006 - Titel I, art. 13).
zD
 e Brusselse MW’s kunnen u de aanleg van extensieve groendaken aanbieden met minder dan 10 cm
substraat, of intensieve groendaken op elk plat of hellend dak, naargelang de plaatselijke omstandigheden, de kenmerken van de locatie en van het gebouw.
zW
 ij opereren in heel het Brusselse Gewest en in Vlaams- en Waals-Brabant.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 EXPERTISE
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Deel uw opdracht op in percelen (met inachtneming van de wetgeving op de overheidsopdrachten):
dit type prestaties kan in percelen ondergebracht worden in een overheidsopdracht voor werken, waardoor
inschrijvers als MW’s concurrentiële offertes kunnen indienen..

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet: 1 Mio €
(tuinafdeling)
Werknemers: 40
(tuinafdeling)

BEVOORRECHTE
INTERVENTIEGEBIEDEN

1000 / 1020
1030 / 1080
1082 / 1090
1120 / 1130
1140 / 1210
& VlaamsBrabant
(noordwest)

REFERENTIES SPECIALISATIES
ERKENNING

z Privé-

klanten

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

Ecologische aanpak:

z Tuinwinkel

z ecologische mate-

z Plantenkweek

info@pilifs.be
+32 2 262 11 06
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.
be

klasse 1

rialen, duurzame
werkmethodes

z ecodyna-

z gebruik van “huis-

z G3

mische
onderneming (2
sterren)

z Diversi-

teitslabel
BHG

gemaakt” substraat
zonder lavasteen
(100% afkomstig uit
Brusselse recyclageen opwaarderingsketens)

z planten worden

grotendeels intern
gekweekt

z aanplant van

geschikte vaste
planten, eventueel
inheems, aromatisch
of nectarproducerend

(vetplanten,
aromatische
planten,
inheemse
planten...)

z Teams in staat

om groendaken
op lange termijn
te onderhouden
en te beheren

z Voorbeeldtuinen
en groendaken

z Levende plan-

tendienst voor
kantoren

z Verkoop van
kerstbomen

Meer dan 15 jaar ervaring met de aanleg
van groendaken:

z Onderhoud

z werkelijke aanpas-

z Snoeien en

sing van de technieken aan het project

en aanleg van
groene ruimtes
vellen

z aanplanting van

goed ontwikkelde
vaste planten op kluit
(geen gebruik van
voorgekweekte matten) waarmee echte
composities kunnen
worden gecreëerd

z beheersing van alle

begroeningstechnieken van platte en
hellende daken

z teams in staat om

groendaken op lange
termijn te onderhouden en te beheren

LES JEUNES
JARDINIERS
Omzet: 2 Mio €
Werknemers:
135

1050 / 1060
1070 / 1180
1190
& VlaamsBrabant
(zuidwest)
& WaalsBrabant (west)

z Privé-

klanten

z G3

klasse 1

Ecologische aanpak:

z materialen met label,
duurzame werkmethoden, uitbouw van
een klantenbestand
in de buurt...

Ervaring met de aanleg
van groendaken:

z werkelijke aan-

passing van de
technieken aan het
project

z teams in staat om

groendaken op lange
termijn te onderhouden en te beheren

z Onderhouden

en creëren van
groene ruimtes

z Snoeien en
vellen

info@lesjeunesjardiniers.be
+ 32 2 332 15 30
Alsembergsesteenweg 1393
1180 Ukkel
www.lesjeunesjardiniers.be
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MAILING
zM
 echanisch of manueel enveloppen vullen, niet-standaard verzendingen, voorwerpen (stalen, talrijke
bijlagen) toevoegen, documenten assembleren, plooiwerk, eenvoudige of complexe samenstellingen,
frankering, afgifte bij de post.
zS
 tandaard of ecologisch verpakken in film (met staaltjes).
zA
 dressering laser / inktjet / op etiket.
zB
 undelen van tijdschriften voor verzending (verpakken in folie of enveloppe en sluiting met dwars aanbrengen
van het adres).
zV
 oorbereiden en verzenden van pakketjes.
zV
 oordelige posttarieven (nationaal en internationaal).

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 EXPERTISE
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor MW’s: de wet van 17/6/2016 laat u dat toe. Een zeer
groot aantal MW’s biedt mailingdiensten aan, zo bent u verzekerd van ruime mededinging.
Verdeel in percelen: dergelijke opdrachten omvatten vaak aanverwante diensten zoals redactiewerk of infografie, wat ze “op maat” maakt voor communicatiebureaus die het drukwerk en de mailings uitbesteden. Het
in een apart perceel onderbrengen van het onderdeel “mailing” maakt het voor de MW’s mogelijk een offerte
in te dienen voor de opdracht.
Behoud een onderdeel van de uitvoering van de opdracht voor: de wet van 17/6/2016 stelt u in staat een
inschrijver te verplichten een deel van de opdracht (in dit geval de mailing) uit te besteden aan een MW van
zijn keuze.
De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

x

BROCHAGE
RENAÎTRE
Omzet:
4 Mio €
Werknemers:
160

x

MANUFAST
Omzet:
8,2 Mio €
Werknemers:
330

x

L’OUVROIR
Omzet:
450.000 €
Werknemers:
35

x

TRAVIE
Omzet:
3,6 Mio €
Werknemers:
400

x

–

x

x

x

3 REFERENTIES

CONTACT

50.000 35.000 35.000 z L
 eefmilieu
Brussel
z F OD Volksgezondheid
zG
 OB

zD
 igitaal drukwerk

mailing@apam.be
+32 2 333 08 82
Drogenbossesteenweg
130
1180 Ukkel
www.apam.be

15.000 15.000

zD
 iverse vormen van

IN FOLIE
VERPAKKEN

x

AANVERWANTE
DIENSTEN

C4 ENVELOPPEN

APAM
Omzet:
1,5 Mio €
Werknemers:
175

DAGELIJKSE
CAPACITEIT
US-ENVELOPPEN

MECHANISCH

SOORT
MAILING
MANUEEL

IDENTITEITSKAART

–

zM
 G and Co
zB
 elartisan
zB
 ernez

300.000 200.000 120.000 z N
 et Brussel
zK
 oning
Boudewijnstichting
zP
 artenamut

10000

10000

100000 75000

25000 z T héâtre
Wolubilis
z S ocialistische
mutualiteit
zD
 KV
zG
 uides
catholiques
de Belgique

(boekjes, brieven,
formulieren...)
z L ogo’s op enveloppen
aanbrengen
zM
 ateriaal opslaan.
z S tandaard informaticabewerkingen (data
deduplicatie, standaardisering...)
zP
 resentatiemappen monteren en samenstellen

verpakking, goederenbehandeling en
assemblage

sales@brochagerenaitre.be
+32 2 216 00 37
Stroobantsstraat 48 C-D
1140 Evere
www.brochagerenaitre.be

info@manufast.be
zM
 ail-ID
+32 2 464 26 11
zD
 ruk: offset en digitaal.
z A
 utomatisch enveloppen Gentsesteenweg 1434
vullen met OCR-controle. 1082 Sint-AgathaBerchem
tiseerd beheer van de
www.manufast.be
uitgaande briefwisseling
z E -picking: beheer via
webplatform, opslag en
verzending op maat van
uw drukwerk en pakjes

zD
 ocustream: geautoma-

zA
 fwerking
van papierwaren
zO
 ptimalisering
van postkosten
zO
 pslag van papieren
dragers
zD
 iverse vormen van
verpakking, goederenbehandeling en
assemblage
zA
 dresdruk op neutrale,
bio- of ondoorzichtige
film

15000 z C
 ocof
zM
 echanisch, manueel
z S tad Brussel
of gemengd enveloppen
z S tichting tegen
vullen (stalen/goodies
toevoegen)
Kanker
zA
 utomatische correlatie
per camera (OCR) of
manuele correlatie
z S emi-automatisch lijmen
van kaartjes of stalen op
documenten
z V erpakking, diverse vormen van goederenbehandeling en assemblage

louvroir@louvroir.be
+32 2 511 04 17
Bodegemstraat 78-82a
1000 Brussel
www.louvroir.be

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be
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PERSONEELSVERSTERKING
BINNEN UW MUREN
z Op
 uw verzoek kunnen de Brusselse maatwerkbedrijven prestaties ter plaatse komen verrichten. Deze
units blijven onder de supervisie van een monitor van het maatwerkbedrijf en worden snel opgeleid om
vertrouwd te raken met uw manier van werken en uw uitrustingen.
z Onze

werknemers worden geselecteerd naargelang hun vaardigheden en uw specifieke vraag, opdat ze
zo goed mogelijk aan uw noden kunnen tegemoetkomen.
z Voordeel:

mobilisering van een groot aantal werkkrachten voor seizoensgebonden, sporadische of terugkerende activiteiten zoals:
- voorbereiden van documenten voor scanning;
- demonteren en selectief sorteren van verschillende materialen;
- werken met volumineuze, moeilijk te verplaatsen uitrustingen (bijvoorbeeld lichtversiering die in de
straten moet worden opgehangen voor de eindejaarsfeesten);
- mailings die niet machinaal kunnen gebeuren of met een te kleine oplage om de machine in gang te zetten;
- diverse goederenbehandelingen (verpakken, uitpakken, inpakken, voorbereiden van colli’s, enz.) voor
breekbare en moeilijk verplaatsbare producten of voor zaken die in een gecontroleerde omgeving behandeld moeten worden (bijvoorbeeld voedingswaren, geneesmiddelen, enz.).

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor MW’s: de wet van 17/6/2016 laat dat toe. Diverse MW’s
bieden deze dienst aan in België, waardoor u zeker bent van voldoende mededinging.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

AANTAL
WERKNEMERS
BESCHIKBAAR
VOOR DEZE
DIENST

REFERENTIES

SERVICES
ASSOCIÉS

CONTACT

CITECO
Omzet: 50.000 €
(werk in enclave)

10

zP
 rivéfirma’s (Brusselse

z E envoudige of

info@citeco.be
+32 2 215 93 80
Albert Latourstraat 75
1030 Schaarbeek
www.citeco.be

L’OUVROIR
Omzet: 25.000 €
(werk in enclave)
– waarvan 15.000
voor ambachtelijk
inbinden en 10.000
voor documentvoorbereiding,
digitalisering

10
(van wie 2 voor
ambachtelijk
inbinden en 8
voor documentvoorbereiding)

zM
 aryse Ganty:

zA
 mbachtelijk inbin-

louvroir@louvroir.be
+32 2 511 04 17
Bodegemstraat 78-82a
1000 Brussel
www.louvroir.be

APAM
Omzet: 1,5 Mio €

Tot 30

z Diverse privéklanten

zG
 oederenbehande-

atelier@apam.be
+32 2 333 83 11
Drogenbossesteenweg,
130 - 1180 Ukkel
www.apam.be

industriële kmo’s)

hoofdgriffier bij de
Rechtbank van Eerste
Aanleg Waals-Brabant

complexe goederenbehandeling

den, voorbereiden
van documenten,
digitalisering

z S ophie De Coster:

School voor openbaar
bestuur (ERAP-GSOB)

ling

z V erpakking
z S electief sorteren
van metalen

TRAVIE
Omzet: 3,6 Mio €

Tot 50

z Diverse privéklanten

z E envoudige of

complexe goederenbehandeling

z V erpakking
z V oorbereiden van
bestellingen

z S choonmaak

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be

31

MAAK UW OVERHEIDSOPDRACHTEN DUURZAMER

SCANNING
EN DIGITALISERING
zS
 canning van archieven: documenten verzamelen, voorbereiden, digitaliseren, extracties en indexeringen,
compressie van afbeeldingen.
z Kaarten scannen (max. A0).
zS
 canning binnenkomende post: flows opzetten, documenten ontvangen, dispatching, sortering, voorbereiding, indexering en validatie, levering van beelden en gegevens, comprimeren van de beelden.
zD
 ata management: verwerking van gegevens, enqueteformulieren, het bijhouden van database.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor een MW: de wet van 17/6/2016 laat u dat toe. Een
groot aantal MW’s bieden scanningdiensten aan: zo bent u verzekerd van zeer ruime mededinging.
Behoud een onderdeel van de uitvoering van de opdracht voor: de wet van 17/6/2016 stelt u in staat een
inschrijver te verplichten een deel van de opdracht uit te besteden aan een maatwerkbedrijf van zijn keuze.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

MANUFAST
Omzet:
8,2 Mio €
Werknemers: 330

CAPACITEIT/DAG
(A4 - RESOLUTIE
200 DPI)
ARCHIEVEN

BINNENKOMENDE
POST

300.000

300.000

REFERENTIES

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

zP
 olitiezone Brussel

z D
 rukken van brochu-

zP
 artenamut
zN
 eutrale Zieken-

zP
 ersonaliseren van

info@manufast.be
+32 2 464 26 11
Gentsesteenweg 1434
1082 Sint-AgathaBerchem
www.manufast.be

West

fondsen

z C arrefour
zB
 NP

res, leaflets, enveloppen en papier met
briefhoofd

documenten: facturen,
boetes...

zD
 ocuStream:

beheer van uitgaande
briefwisseling

zG
 oederenbehandeling: verpakken en
uitpakken

z E -picking: beheer via

webplatform, opslag
en versturing van uw
drukwerk en pakketjes op vraag

L’OUVROIR
Omzet:
450.000 €
Werknemers: 35

5.000

5.000

zG
 SOB
z F iduciaire Financial
Link

zA
 mbachtelijk inbinden
zM
 ailing

louvroir@louvroir.be
+32 2 511 04 17
Bodegemstraat 78-82a
1000 Brussel
www.louvroir.be
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SCHRIJNWERKERIJ
zO
 nze in houtbewerking gespecialiseerde arbeiders kunnen voor u verscheidene artikelen en meubels in
hout vervaardigen:
- meubels op maat (tafels, wandkasten, keukenmeubels, displays...);
- siervoorwerpen (speciale houtsoorten, draaiwerk...);
- plinten en lambrisering;
- speelgoed (winkeltjes, schrijfborden, theaters en diverse meubelen voor kinderen);
- vervaardiging, herstel en onderhoud van banken (en ander houten stadsmeubilair);
- voorwerpen op maat in kleine of middelgrote oplage;
- tuinhuisjes;
- allerlei houten bakken, gaande van lange bloembakken tot moestuintafels;
- opwaardering en hergebruik van hout;
- kleine meubels en siervoorwerpen.
zO
 nze schrijnwerkerij beschikt over performante machines en ons personeel krijgt begeleiding
van gekwalificeerde professionals.
zW
 ij komen naar uw bouwwerf om de in ons atelier vervaardigde meubels te plaatsen.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Reserveer een onderdeel van de uitvoering van de opdracht: de wet van 17/6/2016 stelt u in staat een
inschrijver te verplichten een deel van de opdracht (in dit geval schrijnwerkerij) uit te besteden aan een sociale
onderneming van zijn keuze.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

APAM
Omzet: 50.000 €
(afdeling hout)
Werknemers: 5
(afdeling hout)

CITECO
Omzet: 10.000 €
(afdeling hout)
Werknemers: 2

ERKENNING

REFERENTIES

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

D5

 emeente
z G
Ukkel

zA
 anleg van groene ruimtes

bois@apam.be
+32 2 333 83 06
Calevoetstraat 112
1180 Ukkel
www.apam.be

zA
 anleg van groene ruimtes

info@citeco.be
+32 2 215 93 80
Albert Latourstraat 75
1030 Schaarbeek
www.citeco.be

zA
 anleg van groene ruimtes
z Specifiek kenmerk: Onze werk-

info@pilifs.be
+32 2 262 11 06
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.be

z
 akense Haard
 L
zA
 lliance
Bruxelloise
Coopérative

zK
 unst-

galerijen
(houten
voorwerpen
op maat)

zB
 russels

museum voor
natuurwetenschappen

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet: 80.000 €
(afdeling hout)
Werknemers: 4
(afdeling hout)

z L aureaat Be-

TRAVIE
Omzet: 15.000 €
(afdeling hout)
Werknemers:
1 tot 4 personen
(afdeling hout)

zD
 zerostudio

Circular 2016
en 2018

zP
 artnership

met de firma
Jacques
Delens

Architectes

z L igue Royale
belge pour
la protection
des oiseaux
(LRBPO)

plaats geeft een nieuw leven aan
hout uit de bouw dat vernietigd
zou worden. In de geest van de
circulaire economie transformeert ze het in voorwerpen als
nestkastjes, tuinhutten...

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be
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SCHOONMAAK VAN KANTOREN,
LOKALEN EN OPPERVLAKTEN
zS
 choonmaak van kantoren, lokalen en oppervlakten
z Sinds

vele jaren komt ons team van buitengewone professionals tegemoet aan al uw noden voor de schoonmaak van kantoren, lokalen en oppervlakten. We werken in heel het Brussels Gewest en de nabije rand.
z Schoonmaak van materialen
z We
 bieden de schoonmaak aan van bouwmaterialen voordat ze geplaatst worden en van materialen die
afkomstig zijn van afbraakwerken (bakstenen, stenen tegels, vasttapijttegels, kasseien, hout...). We zorgen
ook voor de herverpakking (inpakken, beschermen, kits samenstellen...) en we plaatsen zaken op paletten
voor verdere opslag.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg het maatwerkbedrijf (MW) en neem het op in uw shortlist voor overheidsopdrachten zonder
bekendmaking.
Verdeel in percelen: schoonmaakopdrachten betreffen soms diverse gebouwen of ruimtes die op een grote
afstand van elkaar zijn gelegen. Door dergelijke opdrachten in percelen op te delen, bevordert u de toegang
voor (z)kmo’s uit uw regio.
Wees redelijk in uw vraag naar technische bekwaamheden: eis in datzelfde opzicht niet al te veel referenties voor gelijkaardige opdrachten of vraag geen referenties die niet in verhouding staan tot de schoon te
maken oppervlakte.
Behoud een onderdeel van de uitvoering van de opdracht voor: de wet van 17/6/2016 stelt u in staat een
inschrijver te verplichten een deel van de opdracht uit te besteden aan een maatwerkbedrijf van zijn keuze.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

APRE
SERVICES
Omzet: 250.000 €
(Afdeling APREnet)
Werknemers : 14

REFERENTIES

SCHOONMAAKDIENST

CONTACT

z B
 IVV
z H
 aute Ecole

zA
 PREnet!

contact@apreservices.be
+ 32 474 63 24 38
Neerstalsesteenweg 178
1190 Vorst
www.apreservices.be

Ilya Prigogine

zG
 emeente
Etterbeek

z F BZB (Fonds voor de

Bestaanszekerheid
van de Bewaking)
z C MDC (Centrum voor
Maatschappelijke
Documentatie en
Coördinatie)
z M
 edische centra
TRAVIE
Omzet: 180.000 €
Werknemers: 20

z
 Privébedrijven

Voor de schoonmaak van uw kantoren, lokalen en oppervlaktes biedt de
afdeling APREnet u de diensten van
14 goed opgeleide werknemers aan,
die begeleid worden door competente
teamleiders

zA
 PRElift

 oet u een lokaal leegmaken?
M
APRElift zorgt voor de gehele
verhuizing, tot de 17de verdieping.
Daarnaast maken wij de ruimtes
volledig schoon

z Inzamelen, sorteren, schoonmaken,
verpakken, hergebruik en recyclage
van bouwafval en industrieel afval

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be
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STOCK
zO
 ntvangst en controle van uw goederen.
zG
 eïnformatiseerd beheer van uw stock.
z Inventarisering van uw stock.
z S
 tockeren aangepast aan uw goederen.
z V
 oorbereiden van uw bestellingen.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg het maatwerkbedrijf (MW) en neem het op in uw shortlist
voor overheidsopdrachten zonder bekendmaking.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

BROCHAGE
RENAÎTRE
CA: 4 Mio €
Werknemers:
160

CAPACITEIT

z 500 m2 beveiligde
stockage

z + 1.000 Europalletplaatsen voor lopende bestellingen

REFERENTIES

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

z L’Oréal

z Picking

z Cosmebel

z Beveiligde

sales@brochage-renaitre.be
+32 2 216 00 37
Stroobantsstraat 48 C-D
1140 Evere
www.brochage-renaitre.be

z Savonneries

Bruxelloises

z 7 laad- en loskaaien

stockage van
producten

z Kwaliteits- en hoeveelheidscontrole

z Diverse

verpakkingen en
verwerkingen

z Verpakking

onder krimpfolie

MANUFAST
Omzet: 8,2 Mio €
Werknemers:
330

z 10.000 m2

opslagruimte

z Privébedrijven

z Pick & Pack
z Mailings: manueel

z Beveiligde zone

en mechanisch (in
enveloppe steken,
filmverpakking, in
dozen)

z Picking & packing
zone

z 3 laad- en loskaaien

info@manufast.be
+32 2 464 26 11
Gentsesteenweg 1434
1082 Brussel
www.manufast.be

z Diverse soorten
verpakking

z Diverse soorten

verpakking en goederenbehandeling

TRAVIE
Omzet: 3,6 Mio €
Werknemers:
335

z 6.000 m2 stockeerruimte waarvan
875 m2 met
gecontroleerde
temperatuur

z Beiersdorf

z Picking

z Infrabel

z Mailing: mecha-

z Test Aankoop

z 7.000 Europallet-

z Stichting tegen

z Beveiligde zone

z Galler

plaatsen

z Pickingzone
z 8 laad- en loskaaien
z Belastingentrepot en
accijnsinrichting

Kanker

nisch en manueel
in enveloppen
steken, ID mail

z Folieverpakking,
flowpack

z Diverse

verpakkingen

z Monteren en

vullen van (promo)
displays

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be
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TEGELS
PLAATSEN
z Voor

al uw oppervlakken, van 1m2 tot 500 m2, gebruiken we alle soorten buitenhuisbedekkingen
(verscheidene materialen beschikbaar).
z Onze

gespecialiseerde arbeiders nemen alle stappen van het proces op zich, namelijk:
- voorbereidende werken en selectieve afbraak;
- onderfunderingen en funderingen;
- zand aanbrengen, aantrillen en compacteren;
- afwerken van de voegen.
z Aarzel

niet om een beroep te doen op een van onze landschapsarchitecten die u advies kan geven voor de
materiaalkeuze.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg het maatwerkbedrijf (MW) en neem het op in uw shortlist voor
overheidsopdrachten zonder bekendmaking.
Deel uw opdracht op in percelen (met inachtneming van de wetgeving op
de overheidsopdrachten): deze opdrachten betreffen soms zeer uitgestrekte
oppervlakten en/of vereisen technische aspecten waarover MW’s niet beschikken. Door de technische handelingen in een apart perceel onder te brengen en/
of de opdracht in kleinere gebieden onder te verdelen kunnen de MW’s erg concurrentiële offertes indienen.
Reserveer een deel van de uitvoering van de opdracht: de wet van
17/6/2016 laat toe dat u aan een inschrijver oplegt dat hij een deel van de
opdracht (hier het plaatsen van keien en tegels) aan een MW van zijn keuze
uitbesteedt.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

LES JEUNES
JARDINIERS
Omzet: 2 Mio €
Werknemers : 135

INTERVENTIEGEBIED

REFERENTIES

GEBRUIKTE
MATERIALEN

CONTACT

zU
 kkel
z S aint-Gillis
z E lsene
z V orst
zA
 nderlecht
zD
 rogenbos
z L inkebeek
z S int-Pieters-

z S tad Brussel
zG
 emeente

zK
 eien
z T egels
zN
 atuursteen
zB
 eton
zH
 out
zG
 rint (dolomiet,

info@lesjeunesjardiniers.be
+ 32 2 332 15 30
Alsembergsesteenweg 1393
1180 Ukkel
www.lesjeunesjardiniers.be

Leeuw

zB
 eersel
zA
 lsemberg
zH
 et westen van
Waals-Brabant

z S int-

Genesius-Rode

zW
 aterloo

Ukkel (Homborchschool)
zO
 CMW
Stad Brussel
z Lakense Haard

porfier, kalk)
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TRAITEURDIENST
BROODJES
z Traiteurdienst:

broodjes (klassiek en origineel), koude schotels, soep, maaltijdmanden, zakouski’s,
quiches en ambachtelijke desserts.
zO
 p vraag verzorgen onze werknemers ook de zaalbediening.
zM
 ogelijkheid tot levering in het Brussels Gewest en in de nabije rand.

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw
shortlist voor overheidsopdrachten zonder bekendmaking.
Reserveer uw opdracht of een perceel ervan voor ondernemingen uit de sociale economie: de wet van 17/6/2016 laat u dat toe.
Zeer veel dergelijke organisaties bieden deze dienst aan; zo bent u verzekerd van erg ruime mededinging.
Voer technische specificaties in die een maximale duurzaamheid van
de dienst en de producten waarborgen (bv. de seizoensgebondenheid
van fruit en groenten respecteren, het label Marine Stewardship Council
voor vis eisen…) en/of hanteer bij de gunningscriteria een weging die
gunstig is voor milieucriteria. Om u op weg te helpen kunt u tijdens uw
prospectiefase de Gids voor duurzame aankopen raadplegen want elk
geval is specifiek.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet (afdeling
Estaminet):
335.000 €
Werknemers: 15

ERKENNINGEN

REFERENTIES

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

z Ecodynamische onderneming

z Gemeente

z Leveringen van

z Diversiteitslabel BHG

z UCL

z Certysis (biolabel) voor sommige

z Fédération

estaminet@pilifs.be
+32 2 266 10 35
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.
be

(2 sterren)

producten

z HACCP

Sint-Gillis

WallonieBruxelles

ging die de voorkeur geeft aan
lokale en seizoensproducten.
In diezelfde geest gebruiken wij
meestal duurzame of bio-ingrediënten en kiezen we voor oude
dierenrassen en voor vissoorten
die niet overbevist worden.

van biofruit en
-groenten

z Voedings-

z Logistiek voor
voedingsleveringens

z Certisys

z Gemeente Evere

z HACCP

z Participatiehuis

z Comeos

z Leveringen

verpakking

z Slow Food Brussels: bewe-

TRAVIE
Omzet (afdeling
keuken):
150.000 €
Werknemers: 16

kruideniers- en
bakkerijwaren

Anderlecht

z COCOF

z Voorbereiden,

assembleren en
verpakken van
gedroogde en
verse voedingsproducten

z Teams van

begeleide
werknemers
bij u ter plaatse
sturen om uw
keukencapaciteit
uit te breiden of
in onze eigen
installaties in
overeenstemming met de
voedingsnormen
(HACCP, Comeos, Certisys)

sales@travie.be
+32 2 526 20 00
Kanaaldijk 40
1070 Anderlecht
www.travie.be
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VOS MARCHÉS PLUS DURABLES

TUINBENODIGDHEDEN

PLANTEN,
GEREEDSCHAP…

z Onze maatwerkbedrijven bieden u een breed gamma aan tuinbenodigdheden aan om uw binnen- en buitenruimtes op te fleuren: zaden, planten, fytosanitaire producten, tuiniergereedschap...
zO
 nze voordelen tegenover groothandels:
- veel breder gamma;
- mogelijkheid om in detail en in kleine hoeveelheid aan te kopen;
- het personeel van onze drie tuinwinkels in Schaarbeek, Neder-over-Heembeek en Sint-LambrechtsWoluwe biedt u specifiek advies bij het aankopen of ophalen van benodigdheden;
- nabijheid en flexibiliteit;
- verpakking naar uw wens mogelijk;
- levering mogelijk in Brussel en de rand (zelfs voor kleine hoeveelheden).

STERKE PUNTEN
1 KWALITEIT
2 TERMIJNEN NAGELEEFD
3 LOKALE PARTNERS
4 PROFESSIONALISME

TOEGANKELIJKER OVERHEIDSOPDRACHTEN...
Raadpleeg de maatwerkbedrijven (MW’s) en neem ze op in uw shortlist
voor overheidsopdrachten zonder bekendmaking.

De Brusselse Federatie van Maatwerkbedrijven biedt u het volgende aan:
zg
 ratis hulp bij het opstellen van uw bestekken (capaciteiten, advies over sociale clausules...);
z t echnische fiches over andere diensten, werken en leveringen;
z een tussenschakel om uw bestek op te sturen naar relevante contacten.
T +32 (0)2 543 19 31 - info@febrap.be - www.onzestieluwsteun.be
MEER INFO

IDENTITEITSKAART

LA FERME
NOS PILIFS
Omzet: 1 Mio €
(afdeling
tuinbouw)
Werknemers: 15

SPECIALISATIE

z Grote keuze

aan binnen- en
buitenplanten
(specialisatie:
inheemse planten/
wilde planten/ oude
variëteiten)

z Ecologische fytosa-

REFERENTIES

z OCMW Brusel
z Gemeente

Schaarbeek

z Gemeente Sint-

Joost-ten-Node

z Particulieren

nitaire alternatieven

AANVERWANTE
DIENSTEN

CONTACT

z Creëren,

jardinerie@pilifs.be
+32 2 266 10 35
Trassersweg 347
1120 Neder-overHeembeek
www.fermenospilifs.be

transformeren en
onderhouden van
groene ruimtes

z Kinderboerderij

(toegespitst op
milieueducatie en
duurzame
ontwikkeling)

z Substraten, mest,
compost

z Professioneel
gereedschap

z Imkermateriaal
z Breed gamma aan

producten “Made
in Pilifs”: overblijvende planten, oude
groentesoorten,
kweekbakken,
compost, insectenhotels…

LA SERRE
OUTIL
Omzet: 150.000 €
(afdeling
tuinbouw)
Werknemers: 3

z Binnen- en

buitenplanten:
overblijvend,
eenjarigen, biofytoproducten,
tuingereedschap,
meststoffen,
potgrond...

z Kerstbomen:

alle afmetingen,
variëteiten
en hoeveelheden

z Privébedrijven
z Particulieren

z Creëren, trans-

formeren en
onderhouden van
groene ruimtes

info@laserreoutil.be
T +32 2 761 00 86
Stokkelsesteenweg 377
1150 Sint-Pieters-Woluwe
www.laserreoutil.be

NOTITIES

NOTITIES

Een initiatief van Febrap
(de Brusselse federatie voor maatwerkbedrijven)

Fernand Bernierstraat 15
1060 Brussel

T : +32 (0)2 543 19 31
info@febrap.be

www.febrap.be
www.onzestieluwsteun.be

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het EFRO

Met de steun van

