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PROFIEL EN ORGANISATIE

Agri & Food Equipment

Plastics

*

*

Hydratec Industries NV (Hydratec) is een industriële houdstermaatschappij van
bedrijven die hoogwaardige producten en systemen leveren en sterke posities
hebben in de volgende segmenten:
•• Agri- en Food Equipment wereldwijd;
•• kunststof producten- en verpakkingenindustrie in West Europa en Azië.
*
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Helvoet en Abar Automation met ingang van juli 2015.

KERNCIJFERS

Bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld

Eerste helft
2015

Winst-en-verliesrekening
Netto-omzet
Brutomarge
Als % van netto-omzet
Bedrijfsresultaat
Als % van netto-omzet
Nettoresultaat
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders
Nettoresultaat aandeelhouders excl. beëindigde
bedrijfsactiviteiten

Eerste helft
2014

42.269
19.351
45,8%
1.156
2,7%
811
490

45.983
20.433
44,4%
2.349
5,1%
4.885
4.486

490

1.179

Kasstroom
Operationele kasstroom
Investeringskasstroom
Financieringskasstroom

– 354
– 925
– 1.831

4.212
9.736
– 4.574

Nettokasstroom
Omrekeningsverschillen vreemde valuta
Mutatie liquide middelen

– 3.110
–7
– 3.117

9.374
1
9.375

0,40
0,40
1.222.143

0,97
3,67
1.222.143

Winst per aandeel voortgezette activiteiten in euro’s
Winst per aandeel in euro’s
Aantal uitstaande aandelen

30-06-2015

31-12-2014

Balans
Eigen vermogen
Groepsvermogen
Balanstotaal

33.170
35.584
80.456

35.828
38.280
77.725

Kengetallen
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 1
Rentabiliteit eigen vermogen 2
Solvabiliteit 3

3,2%*
2,8%*
44,2%

11,9%
12,3%
49,3%

*

Herberekend op volledig jaar.

1

Nettoresultaat exclusief eenmalige baten + rentelasten in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen
(totaal activa minus liquide middelen minus kortlopende, niet rentedragende schulden).

2

Nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen exclusief eenmalige baten.

3

Eigen vermogen als % van het balanstotaal.
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DIRECTIEVERSLAG
STRATEGIE

Hydratec Industries NV (Hydratec) is een industriële
holding, waarbinnen via zeer korte lijnen de werkmaatschappijen integraal verantwoordelijk zijn voor hun eigen
operationele activiteiten. Dit binnen een helder kader van
financiële rapportages en praktische afstemming over
strategische doelstellingen. Hierdoor kan snel en alert
gereageerd worden op kansen en bedreigingen en worden
overheadkosten tot een minimum beperkt. Hydratec kent
een platte organisatie waarbinnen actief ondernemerschap
en lokaal leiderschap goed tot hun recht kunnen komen.
De kernactiviteiten zijn:
1 Ontwerp en productie van Agri & Food systemen
door Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam en
LAN Handling Systems / ABAR Automation in Tilburg
en Halfweg.
2 Ontwerp, productie en assemblage van kunststof
onderdelen en -verpakkingen door Helvoet, Timmerije
en Euro Mouldings, met productiefaciliteiten in
Hellevoetsluis, Tilburg, Lommel (BE), München (DE),
Pune (IN), Neede en Nijverdal.

industriële ervaring kunnen ook een basis zijn om mogelijk
een positie in andere industrieën te verwerven, die ook op
langere termijn reële kansen op groei van omzet en
rendement bieden.
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN HYDRATEC NV
OVER EERSTE HELFT 2015

De geconsolideerde omzet bedroeg € 42,3 miljoen
(ten opzichte van € 46,0 miljoen vorig jaar). De brutomarge
was € 19,4 miljoen (45,8% van de omzet ten opzichte van
44,4% vorig jaar). De operationele kosten waren met
€ 18,2 miljoen nagenoeg onveranderd, wat resulteerde in
een daling van het bedrijfsresultaat (EBIT) tot € 1,2 miljoen
(was € 2,4 miljoen). Het nettoresultaat over de eerste helft
van 2014 kwam uit op € 0,8 miljoen ten opzichte van
€ 1,6 miljoen over dezelfde periode vorig jaar.
De investeringen bedroegen € 0,9 miljoen (ten opzichte
van € 1,7 miljoen vorig jaar). De solvabiliteit per 30 juni
2015 bedroeg 44,2% ten opzichte van 49,3% per
31 december 2014.

werd hierop een betere marge gerealiseerd. Ook zij heeft
een goed gevulde orderboek, mede door een aantal grote
orders welke in het eerste half jaar werd verworven.
Dit heeft geresulteerd in een verlaging van het bedrijfsresultaat van Agri & Food Equipment van € 1,4 miljoen
verleden jaar naar € 0,1 miljoen in 2015.
De beide Plastics bedrijven realiseerden met een omzet van
€ 21,2 mln een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.
Bij Euro Mouldings was de omzet (en volume) iets boven
het niveau van voorgaand jaar. De marge stond onder druk
door de significant hogere grondstofkosten in het tweede
kwartaal.
Timmerije realiseerde een hogere omzet. Zij heeft in
voorgaande perioden succesvol nieuwe producten en
nieuwe klanten weten te verwerven, wat een belangrijke
impuls gaf voor haar groei dit eerste half jaar. Bovendien
wist Timmerije haar marge te verbeteren. Het bedrijfsresultaat van de Plastics activiteiten verbeterde van
€ 1,4 miljoen verleden jaar naar € 1,7 miljoen in 2015.

GANG VAN ZAKEN EERSTE HALFJAAR 2015

Hydratec Industries is genoteerd aan NYSE Euronext
Amsterdam NV (ISIN NL000 939 1242, ticker: HYDRA).
Voor verdere beschrijving van de strategie van Hydratec
wordt verwezen naar pagina 14 van het jaarverslag over
2014.
Hydratec stelt zich ten doel zijn groei in omzet en
resultaten mede te realiseren door het overnemen van
bedrijven. De prioriteit ligt daarbij op het versterken van
de posities in de huidige kernactiviteiten waarin de
Hydratec-bedrijven actief zijn. De financiële positie en
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Agri & Food Equipment realiseerde gedurende het eerste
halfjaar een omzet van € 21,5 miljoen, een daling van 18%
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Pas Reform leverde het eerste half jaar minder projecten
uit en de orderintake bleef achter. Ze ondervindt
terughoudendheid met investeringen in opkomende
landen met name door onrust op de valutamarkten en de
situatie in Rusland en Oekraïne. De orderportefeuille bij
Pas Reform is echter goed gevuld.
Bij LAN was sprake van een hoger activiteitenniveau
vergeleken met gelijke periode voorgaand jaar, bovendien

Op 29 juni heeft Lias het restbelang van LAN Handling
Systems verworven door effectuering van de call optie.
De verwervingsprijs van dit 15% restbelang bedroeg € 956.
Op 1 mei is Roland Zoomers afgetreden als CEO van
Hydratec. Hij is opgevolgd door Bart Aangenendt die reeds
statutair directeur was. Tevens is Mark van den Burg per
1 mei tot statutair directeur van de vennootschap benoemd
in zijn functie van CFO.

DIRECTIEVERSLAG

RISICO’S

Benoeming accountant

Voor een gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren
die van toepassing zijn op Hydratec en zijn dochterondernemingen wordt verwezen naar pagina’s 25-27 van het
jaarverslag over 2014, dat ook beschikbaar is op de
website www.hydratec.nl.
Er hebben zich het afgelopen halfjaar geen structurele
veranderingen voorgedaan waardoor wij andere risico’s
zouden kunnen onderkennen die van invloed zouden
kunnen zijn op de resultaten gedurende de rest van 2015.

Op 9 juli jl. heeft de Raad van Commissarissen Baker Tilly
Berk benoemd tot accountant van de vennootschap voor
de boekjaren 2015 en 2016. Zij was hiervoor in de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 8 juli gemachtigd.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Acquisitie Helvoet

Op 9 juli 2015 is de aankoop van het 100% aandelenkapitaal in Helvoet Holding B.V. afgerond. Tegelijkertijd is
een kapitaalstorting in Helvoet gedaan van € 10,5 miljoen
en heeft een financiële herstructurering plaatsgevonden.
Helvoet’s technologische kennis van productie van
kunststof en rubber onderdelen biedt een goede
uitgangspositie voor groei. Deze overname is een
belangrijke uitbreiding van de Plastics activiteiten van
Hydratec.
Acquisitie ABAR Automation

LAN Handling Systems heeft op 3 juli een 100% belang
verworven in ABAR Automation te Halfweg. ABAR’s
technologische know how en specifieke applicatie kennis
binnen de voedingsmiddelen industrie bieden een goede
aanvulling op LAN’s huidige activiteiten en passen binnen
de groeiambitie van Agri & Food Equipment.

BESTUURDERSVERKLARING (VERKLARING
ALS BEDOELD IN ART. 5:25D LID 2 SUB C WFT)

Voor de groep Agri- en Food Equipment verwachten wij
dat de omzet en het resultaat gedurende het tweede
halfjaar hoger zullen zijn dan over de eerste helft vanwege
goed gevulde orderboeken. De recente overname van
ABAR Automation vormt een versterking van LAN Handling
Systems. De integratie van beide bedrijven vindt plaats in
de tweede helft. Voor de Plastics bedrijven verwachten wij
dat de omzet gedurende de tweede helft beduidend hoger
zal zijn dan over de eerste helft van 2015 door de recente
overname van Helvoet. Wij verwachten dat het bedrijfsresultaat van Hydratec gedurende de tweede helft van
2015 hoger zal uitkomen dan de eerste helft.

De bestuurders van de vennootschap verklaren hierbij, dat,
voor zover hun bekend:
•• de halfjaarrekening over het eerste halfjaar van het
boekjaar 2015 een getrouw beeld geeft van de activa,
de passiva, de financiële positie en de winst van de
vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie
opgenomen ondernemingen;
•• het halfjaarverslag over het eerste halfjaar van het
boekjaar 2015 een getrouwe weergave bevat van:
–– de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes
maanden van het desbetreffende boekjaar hebben
voorgedaan en van het effect daarvan op de
halfjaarrekening;
–– de belangrijkste transacties met verbonden partijen
die in deze periode zijn aangegaan;
–– de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de
overige zes maanden van het desbetreffende
boekjaar.

BETROKKENHEID ACCOUNTANT

Amersfoort, 23 juli 2015

Ten aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of
beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe
accountant.

Directie

VERWACHTING VOOR GEHEEL 2015

Ir. B.F. Aangenendt CEO
Drs. M.C. van den Burg RC CFO
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING

1 januari tot en met 30 juni

2015

2014

Netto-omzet

42.269

45.983

Materiaalverbruik

22.918

25.550

Brutomarge
Operationele kosten

19.351
18.195

20.433
18.084

Bedrijfsresultaat
Rentekosten

1.156
129

2.349
275

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen

1.027
306

2.074
467

Resultaat na belastingen
Resultaat deelnemingen

721
90

1.607
– 29

Nettoresultaat

811

1.578

–

3.307

Nettoresultaat

811

4.885

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders
Aandeel derden

490
321

4.486
399

Winst per aandeel (€ x 1) voortgezette activiteiten
Winst per aandeel (€ x1)

0,40
0,40

0,97
3,67

x € 1.000 (tenzij anders vermeld)

Nettoresultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten
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GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
x € 1.000

Nettoresultaat
Elementen die mogelijk in de toekomst in het resultaat worden verantwoord
Hedgeresultaat op derivaten
Elementen die in de toekomst niet in het resultaat worden verantwoord
Verwerking Putoptie minderheidsbelang Lias / LAN
Totaalresultaat beëindigde activiteiten na belastingen
Totaalresultaat na belastingen
Totaalresultaat toe te rekenen aan:
Aandeelhouders
Minderheidsbelang
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1 januari tot en met 30 juni

2015

2014

811

1.578

21

42

– 1.495

– 106

–

3.307

– 663

4.821

– 1.055
392

4.316
505

– 663

4.821

GECONSOLIDEERDE BALANS
30 juni
2015

31 december
2014

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa / latente belastingvordering

19.474
22.331
314

19.715
22.633
237

Totaal vaste activa

42.119

42.585

Voorraden
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

13.066
10.314
5.738
9.219

10.838
11.043
1.752
11.507

Totaal vlottende activa

38.337

35.140

x € 1.000

ACTIVA

Totaal activa

30 juni
2015

31 december
2014

33.170
2.414
35.584

35.828
2.452
38.280

Voorzieningen / latente belastingverplichting
Financiële instrumenten
Langlopende schulden

2.622
63
6.279

2.745
101
6.075

Totaal voorzieningen en langlopende schulden

8.964

8.921

Handelscrediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden en overlopende passiva

7.935
2.994
24.979

4.554
2.095
23.875

Totaal kortlopende schulden

35.908

30.524

Totaal passiva

80.456

77.725

x € 1.000

PASSIVA

80.456

77.725

Eigen vermogen
Aandeel derden
Groepsvermogen
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT GROEPSVERMOGEN

1 januari tot en met 30 juni

2015
x € 1.000

10

Eigen vermogen Minderheidsbelang

Groepsvermogen

2014
Eigen vermogen Minderheidsbelang

Groepsvermogen

Stand per 1 januari

35.828

2.452

38.280

30.420

2.087

32.507

Dividendbetaling
Dividend minderheidsaandeelhouders
Onverdeeld resultaat
Wijziging wisselkoersen
Mutatie Hedgereserve
Putoptie minderheidsbelang Lias / LAN

– 1.674
0
490
0
21
– 1.495

0
– 430
321
0
7
64

– 1.674
– 430
811
0
28
– 1.431

– 1.674
0
4.486
387
42
– 106

0
– 348
399
0
0
106

– 1.674
– 348
4.885
387
42
0

Stand per 30 juni

33.170

2.414

35.584

33.555

2.244

35.799

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

1 januari tot en met 30 juni

2015

2014

– 354

4.212

– 925
– 925

8.500
– 303
3.392
– 1.853
9.736

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

– 1.831

– 4.574

Nettokasstroom

– 3.110

9.374

–7

1

– 3.117
10.015

9.375
– 3.515

6.898

5.860

x € 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten
Verkoop deelneming Danielson
Toerekenbare verkoopkosten
Kas en kasequivalenten in beëindigde activiteiten
Kasstroom uit reguliere investeringsactiviteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Omrekeningsverschillen vreemde valuta
Mutatie kas en kasequivalentenx
Kas en kasequivalenten per 1 januari
Kas en kasequivalenten per 30 juni
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GESELECTEERDE TOELICHTINGEN
1.

ALGEMEEN

4.

De tussentijdse financiële overzichten zijn door de directie opgesteld en vrijgegeven voor
publicatie op 23 juli 2015. Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole toegepast.

5.
2.

GRONDSLAGEN VAN DE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN

De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2015
zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’ en bevatten
beknoptere informatie en toelichtingen zoals vereist in de jaarlijkse financiële verslaggeving.
De tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld volgens dezelfde grondslagen als die
zijn vermeld in de geconsolideerde jaarrekening over 2014. De opgenomen bedragen zijn
in duizenden tenzij anders vermeld.

3.

SEIZOENSINVLOEDEN

De opbrengsten en resultaten van de Groep worden niet structureel beïnvloed door
seizoens-effecten van de verkopen.

VERWERVING RESTBELANG (15%) LAN HANDLING SYSTEMS INTERNATIONAL

Op 29 juni heeft Lias Industries het restbelang (15%) van LAN Handling Systems inter
national B.V. (LAN) te Tilburg verworven door uitoefening van de call optie. Dit was reeds
aangekondigd in het jaarverslag 2014. De overnameprijs van de aandelen bedroeg € 956.
Lias bezit nu 100% van de aandelen van LAN, Hydratec indirect 88,5%.

6.

GESEGMENTEERDE RAPPORTAGE

In onderstaande tabel is de verdeling tussen Agri & Food Equipment en Plastics opgenomen
ten aanzien van een aantal kerncijfers over de periode 1 januari tot en met 30 juni van het
betreffende jaar.

NIEUWE VERSLAGGEVINGSSTANDAARDEN

Op de datum van vrijgeven van de halfjaarrekening waren de volgende interpretaties reeds
uitgegeven:
IFRS 9:	Financial instruments, van kracht vanaf 1 januari 2018 (nog niet door Hydratec
toegepast);
IFRS 15:	Revenue from Contracts with Customers, van kracht vanaf 1 januari 2017
(nog niet door Hydratec toegepast).

x € 1.000

2015

Plastics
2014

Totaal segmenten
2015
2014

Holdingkosten
en eliminaties
2015
2014

2015

Totaal
2014

Netto-omzet derden
Intersegmentomzet

21.476
0

26.188
0

20.793
445

19.800
544

42.269
445

45.988
544

0
– 445

–5
– 544

42.269
0

45.983
0

Totaal segment omzet

21.476

26.188

21.238

20.344

42.714

46.532

– 445

– 549

42.269

45.983

115
380
64

1.354
305
464

1.718
936
861

1.438
852
1.240

1.833
1.316
925

2.792
1.157
1.704

– 677
44
0

– 443
118
0

1.156
1.360
925

2.349
1.275
1.704

Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Investeringen
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Agri & Food Equipment
2015
2014

x € 1.000

Totaal

Met de aandeelhouder van het restbelang van LAN waren afspraken gemaakt omtrent het
verwerven van het resterend belang (15%). Deze afspraken zijn 29 juni jl. geeffectueerd
waardoor Lias het restbelang heeft kunnen verwerven.

Boekwaarde per 1 januari 2015

– 101

7.3

7.
7.1

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Rentederivaten

Mutatie reële waarde

38

Boekwaarde per 30 juni 2015

63

Waardebepaling

De verplichting wordt gewaardeerd tegen de verdisconteerde waarde van de huidige
schatting van het bedrag dat bij afwikkeling moet worden betaald. Dit betreft een level 3
inschatting zoals gedefinieerd in IFRS 7.
Mutatie-overzicht geschatte uitoefenprijs putopties
Lias

LAN

Totaal

1 januari 2015

3.277

823

4.100

Mutatie 2015
Uitoefening optie

1.299
0

133
– 956

1.432
– 956

30 juni 2015

4.576

0

4.576

x € 1.000

De financiële derivaten hebben betrekking op drie renteswaps met een looptijd tot en
met uiterlijk 2030. De reële waarde ad € 63 negatief is gebaseerd op de toekomstige
kasstromen over de looptijd en omvang van de swaps. Deze berekening is door bancaire
instellingen opgesteld en kwalificeert zich derhalve als een Level 2-inschatting zoals gedefinieerd in IFRS 7. De swaps zijn gekoppeld aan Euriborkredietfaciliteiten in de Plasticsbedrijven waarin ultimo 30 juni 2015 circa 46% is afgedekt met rentevaste swaps met een
rentepercentage van respectievelijk 0,9%, 3,1% en 4,5%. Gecorrigeerd voor het
75%-belang in Plastics en onder aftrek van de belastinglatentie is een hedgereserve
gevormd in het eigen vermogen.

8.

Mutaties op de waarde van deze swaps worden direct ten gunste of ten laste van het eigen
vermogen verwerkt. De te verwachten contante toekomstige kasstromen op basis van de
actuele rente ultimo 30 juni 2015 bedragen € 145 negatief.
7.2

DIVIDENDBETALINGEN

Op 4 juni 2015 heeft een dividendbetaling aan de aandeelhouders van Hydratec van
€ 1,7 miljoen plaatsgevonden. Deze betaling had betrekking op het dividend over het
boekjaar 2014.

Putoptie minderheidsaandeelhouders Lias / LAN

Met de aandeelhouders van het restbelang van Lias zijn afspraken gemaakt omtrent het
verwerven van het resterend belang (11,5%). Deze afspraken houden in dat de aandeelhouders van het restbelang tot uiterlijk 31 december 2022 het recht hebben de door hen
gehouden aandelen over te dragen aan Hydratec. Hydratec is verplicht de dan aangeboden
aandelen over te nemen, met dien verstande dat het aangeboden belang in het aandelenkapitaal minimaal 1% per aandeelhouder dient te bedragen (putoptie). Met ingang van
31 december 2018 heeft Hydratec het recht de door de overige aandeelhouders gehouden
aandelen te verwerven (calloptie). De prijsvorming van deze aandelen geschiedt aan de
hand van de resultaatontwikkelingen van voorgaande boekjaren van Lias en is marktconform.

9.

AANGEGANE VERPLICHTINGEN TOT KAPITAALSINVESTERINGEN

Per 30 juni 2015 is de Groep materiële verplichtingen aangegaan voor de aanschaf van
machines. De omvang van deze verplichtingen bedraagt € 1,2 miljoen.

10.

AFGEGEVEN BANKGARANTIES

Per 30 juni 2015 heeft de Groep bankgaranties afgegeven aan klanten voor het succesvol
afronden van machine-installaties ten bedrage van € 3,7 miljoen.
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GESELECTEERDE TOELICHTINGEN

11.

TRANSACTIES VERBONDEN PARTIJEN

Aan de geassocieerde onderneming NatureForm Hatchery Technologies is vanuit de groep
€ 25 geleverd.

12.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Acquisitie Helvoet

Op 9 juli 2015 is de aankoop van het 100% aandelenkapitaal in Helvoet Holding B.V.
afgerond. Tegelijkertijd is een kapitaalstorting in Helvoet gedaan van € 10,5 miljoen en
heeft een financiële herstructurering plaatsgevonden. Helvoet’s technologische kennis van
productie van kunststof en rubber onderdelen biedt een goede uitgangspositie voor groei.
Deze overname is een belangrijke uitbreiding van de Plastics activiteiten van Hydratec.
Acquisitie ABAR Automation

LAN Handling Systems heeft op 3 juli een 100% belang verworven in ABAR Automation
te Halfweg. ABAR’s technologische know how en specifieke applicatie kennis binnen de
voedingsmiddelen industrie bieden een goede aanvulling op LAN’s huidige activiteiten
en passen binnen de groeiambitie van Agri & Food Equipment.
Gezien het moment van de overname is er nog onvoldoende informatie beschikbaar om de
vereiste toelichtingen conform IFRS 3 paragraaf B64 op te kunnen nemen.
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CONTACTGEGEVENS
HYDRATEC INDUSTRIES NV

CEO
CFO
Adres

Telefoon
E-mail
Internet

Ir. B.F. Aangenendt
Drs. M.C. van den Burg RC
Nijverheidsweg Noord 59B
Postbus 328
3800 AH Amersfoort
033 469 73 25
info@hydratec.nl
www.hydratec.nl

AGRI & FOOD EQUIPMENT
Pas Reform BV

PLASTICS
Helvoet BV

Directeur
Adres

Directeur
Adres

Telefoon
E-mail
Internet

Ir. H. Langen
Bovendorpsstraat 11
Postbus 2
7038 ZG Zeddam
0314 65 91 11
info@pasreform.com
www.pasreform.com

Telefoon
E-mail
Internet

Timmerije BV

Ing. E. de Jonge
Sportlaan 13
3223 EV Hellevoetsluis
0181 33 13 33
info.hellevoetsluis@helvoet.com
www.helvoet.com

Directeur
Adres

Telefoon
E-mail
Internet

Ir. W. Simons
Schoolweg 29
Postbus 3
7160 AA Neede
0545 28 38 00
info@timmerije.com
www.timmerije.com

Euro Mouldings BV
Lan Handling Systems BV / ABAR Automation BV

Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Ing. K. van de Wiel
Jules Verneweg 123
5015 BK Tilburg
013 532 25 25
info@lan-hs.com
www.lan-hs.com

Directeur
Adres
Telefoon
E-mail
Internet

Ing. M. Essink
Ambachtsweg 3
7442 CS Nijverdal
0548 61 10 07
info@euromouldings.com
www.euromouldings.com
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Adres

Telefoon
E-mail
Internet

Nijverheidsweg Noord 59B
Postbus 328
3800 AH Amersfoort
033 469 73 25
info@hydratec.nl
www.hydratec.nl

