Breda, september 2004

Secur Group neemt Berendsen Safety Nederland over
De Secur Group neemt per heden Berendsen Safety Nederland over van Berendsen Textiel Service. Door een
investering van onder meer Atlantic Capital heeft de Secur Group de overname van Berendsen Textiel Service
gefinancierd.
Berendsen Textiel Service, onderdeel van de Internationale Berendsen Groep en tevens één van de grootste textiel
service bedrijven in Europa, gaat zich in Nederland weer volledig richten op haar kernactiviteiten; verhuur, reiniging
en onderhoud van industriële kleding. Berendsen Safety Nederland gevestigd in Emmen is leverancier van
persoonlijke bescherming en beroepskleding aan de industrie, bouw en overheid en sluit perfect aan op de
activiteiten van de Secur Group.
Berendsen Textiel Service en de Secur Group hebben aanvullend op deze overnames besloten tot intensieve
samenwerking. In deze gecombineerde aanpak wordt een compleet producten- en dienstenpakket geboden op
basis van de kernactiviteiten van beide organisaties (levering en beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen,
verhuur en reiniging van werk- en beroepskleding, matten, poetsdoeken en hygiëneartikelen.)
De Secur Group is een jonge snel groeiende organisatie gevestigd in Breda. Door de overname van Berendsen Safety
Nederland en de samenwerking met Berendsen Textiel Services versterkt de Secur Group haar landelijke positie als
specialistische leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, werk- en beroepskleding aanmerkelijk.
Onderdelen van de Secur Group zijn Tympro Hearing Protection, producent van o.a Tympro otoplastieken en Secur
protects@work, leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, werk- en beroepskleding. Met Hans Anders
Zakelijk wordt een compleet pakket veiligheidscorrectiebrillen, beeldschermbrillen en gehoorbescherming
aangeboden voor de zakelijke markt. Promo-Print verzorgt binnen de groep de bedrukking en het borduren van
werk- en beroepskleding en levert tevens een compleet programma promotionele producten.
Naast het uitgebreide productenpakket biedt Secur protects@work u aanvullend advies, service en dienstverlening,
zoals het unieke on-line bestel-, registratie- en budgetbeheersysteem. Ook voor het onderhoud en certificering
van diverse veiligheidsmiddelen en veiligheidskundige expertise bent u bij Secur protects@work aan het juiste
adres.
Berendsen Safety Nederland en Secur protects@work zullen worden samengevoegd tot één organisatie die vanuit de
vestigingen Emmen en Breda de markt zullen blijven bedienen. De bedrijfsnaam Berendsen Safety zal worden
gehandhaafd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directie van Secur Group (076 – 5 72 00 33) of Atlantic
Capital (076-5411169).
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