
Inkoop, verkoop en distributie van 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen



• We zijn importeur en distributeur van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• We leveren uitsluitend aan wederverkopers
• We zijn een jong, dynamisch en flexibel bedrijf met ca 240 jaar PBM ervaring
• De wensen en vraagstukken van onze klanten of partners zijn onze belangrijkste drijfveer
• We zijn erg goed in staat faciliterend te zijn voor iedere wederverkoper die PBM in zijn assortiment

heeft of wil opnemen

Wie zijn wij:



• De klant staat bij ons centraal en daarom staan zaken als, afspraken nakomen, klachten voorkomen 
of op zijn minst snel oplossen en first time right bij ons hoog in het vaandel

• We hebben zeer veel kennis over PBM in de breedste zin van het woord en willen die heel graag 
met u delen, just ask

• We hebben een ruime voorraad en dus kunnen we onze voorraad artikelen altijd binnen 24 uur leveren
• Om succesvol te zijn in de verkoop van PBM hebben we elkaar nodig transparantie is dan van groot belang

Waar staan we voor:



Wat kunnen we bieden

• Uitgebreid klantenportaal
• Realtime klantspecifieke:

- Voorraad informatie
- Prijsinformatie
- Bestel historie
- Document inzage of downloads: certificaten,  

productsheets, bladerbare PDF’s, facturen,
pakbonnen enz. 

• Snelle ontsluiting van productdata 
• EZ base en DGE contract partij

• Uitgebreide productinformatie
• Uitgebreide dropshipment services
• SAP gestuurde organisatie
• Realtime API/OCI met EZ base/DGE en webportal



• Laagdrempelige/klantvriendelijke franco waarde (€ 250,--) en verzendkosten (€ 6,95)
• Zeer uitgebreide kennis van PBM en van werkhandschoenen en veiligheidsschoenen in het bijzonder
• Selectieve distributie
• Overzichtelijk assortiment volgens het “good, better, best” principe
• Private label oplossingen
• Sourcing service met in house DTP
• Flexibiliteit
• Innovaties
• Goede kwaliteit tegen scherpe prijzen

En last but not least……..
• Geen verkoop aan eindgebruikers, want: 

Velen beweren trouw te zijn aan hun dealers, wíj zijn het!

Wat kunnen we bieden



Wij verdelen:



Wij onderscheiden ons in: 

Exclusieve verdeling van onderstaande merken



• Compleet en overzichtelijk assortiment met technische en lederen handschoenen.
• Hoge kwaliteit tegen vriendelijke prijzen
• Verkoop ondersteuning bestaande uit

• Overzichtelijke Glovekit voor u en uw buitendienst medewerkers
• Schapinrichting met gebruikers navigatie voor in uw winkel
• GloveToolbox en verkoop training voor u en uw medewerkers
• PSP of klant specifieke Glovemanual

Gloves

Klik hier voor ons PSP assortiment handbescherming

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/arm-en-handbescherming/?query.topcat=categories/1043/334340&query.prop%5bBrand%5d=PSP&query.f=sBrand


Klik hier voor ons PSP assortiment First Aid

First Aid

Het PSP® First Aid assortiment voorziet grote 
en kleine bedrijven van de benodigde EHBO 
materialen. 

• Diverse BHV Verbandtrommels
• PSP Eye Wash
• Pleisterdispensers
• Blusdekens

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/overige-artikelen/ehbo/?query.topcat=categories/1043/340966&query.prop%5bBrand%5d=PSP&query.f=sBrand


Klik hier voor ons PSP assortiment Veiligheidslaarzen

Boots

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/been-en-voetbescherming/?query.topcat=categories/1043/334339&query.prop%5bBrand%5d=PSP&query.f=sBrand


• ChemDefend® Co Ltd levert hoogwaardige, tegen chemicaliën 
beschermende werkkleding aan PBM-distributeurs in heel 
Europa en de rest van de wereld.

• Meer dan 15 jaar productie ervaring
• Ruim 25 jaar ervaring op de global nonwoven laminate

en chemisch bestendige coverall markt.
• Deze ervaring wordt gebruikt voor het ontwerp, de ontwikkeling,  

de certificering en de productie van een full range, type getest,  
beschermende en disposable kleding.

• Meer info op www.chemdefend.co

https://chemdefend.co/


• Nederlands merk met rijke historie in de sportwereld
• 2022: Start samenwerking met ontwikkelaars van 

Rucanor wat resulteert Rucanor Work
• Q1-2023: Introductie veiligheidsschoenen en 

workwear op de Benelux markt 
• Compacte overzichtelijke collectie S1P en S3 

veiligheidsschoenen in hoog en laag model 

• Workwear en Footwear met sportieve look
• Veiligheid, draagcomfort & kwaliteit voor een 

eerlijke prijs
• Ruim op voorraad en hoge leverbetrouwbaarheid
• Meer info op https://rucanorwork.com/

https://rucanorwork.com/


• Workwear vervaardigd uit kwalitatief hoogstaande materialen
• Duitse oorsprong meer dan 30 jaar geleden
• Eigen productontwikkeling op basis van gebruikerservaringen
• Doordachte producten voor een veeleisende werkdag
• Aantrekkelijke winkel/schapinrichting
• Unieke retail verpakking
• Compacte collectie behoeft weinig toelichting op de  

plaats van aankoop
• Meer info op www.excess-workwear.de

Klik hier voor ons assortiment Excess werkkleding

http://www.excess-workwear.de/
https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/werkkleding/?query.topcat=categories/1043/334338&query.prop%5bBrand%5d=Excess&query.f=sBrand


• Nederlands merk Footwear
• Een compact maar compleet assortiment met hoge 

en lage modellen, ademend, metaalvrij, S1P en S3
• Aantrekkelijke verpakking
• Ruim op voorraad en hoge leverbetrouwbaarheid
• Goede kwaliteit voor een vriendelijke prijs
• Ook verkrijgbaar in Customer Private Label

Klik hier voor ons assortiment SaFeet Footwear

https://www.presidentsafety.nl/nl/assortment/been-en-voetbescherming/?query.topcat=categories/1043/334339&query.prop%5bBrand%5d=Safeet&query.f=sBrand


Vaste waarden:               
• President’s News
• President’s Choice
• Digitale Catalogus
• Goede bereikbaarheid
• Digitale bestelmogelijkheden 
• SAP gestuurde logistiek en CRM
• EDI ready
• Sourcingpartner (taylor made)



Company information President Safety B.V.

Headquarters: 
President Building, 5th floor
Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, The Netherlands

P.O. Box 100, 3220 AC Hellevoetsluis, The Netherlands

Logistic Centre: 
Argon 6, 4751 XC Oud Gastel, The Netherlands

Phone-no. +31 (0)181 878 000

E-mail
Sales department: sales@presidentsafety.nl
Purchase department: purchase@presidentsafety.nl
Administration department: admin@presidentsafety.nl

Website www.presidentsafety.nl

Bankers’ info
F. Van Lanschot Bankiers N.V.
PO Box 1021
5200 HC ‘s-Hertogenbosch

IBAN Account-no. F. van Lanschot Bankiers N.V.
NL66 FVLB 0226 5607 59
BIC/SWIFT-code: FVLBNL22

Chamber of commerce-no.: 65174615
VAT-no.: (= BTW nummer): NL856007791B01
EORI-no.: 856007791

http://www.presidentsafety.nl/

