DE BRON BV

Méér dan alleen een leverancier

Ca. 20.000 mt
opslagruimte

BETROKKEN
SINDS 1953

UW
LEVERANCIER
‘De Bron’ BV is sinds 1953
leverancier van mineralen en
veevoedergrondstoffen. Naast de
handel houden wij ons ook bezig
met op- en overslag van
(biologische)
veevoedergrondstoffen,
het reinigen van granen, lupinen,
peulvruchten en zaden en het

Wij zijn uitgegroeid tot een gerichte speler op de markt
van veevoedergrondstoffen en mineralen. Wij
onderhouden nauw contact met onze vaste leveranciers,
hebben korte communicatielijnen binnen ons bedrijf en
hebben ruime kennis en expertise van de producten en
de markt. Op deze manier kunnen wij de volgende
kernwaarden van onze dienstverlening realiseren:

◆

Betrokkenheid

◆

Betrouwbaar

◆

Transparant

◆

Service

◆

Flexibel

verzorgen van transport over het
water.

OP- EN OVERSLAG VAN
(BIOLOGISCHE)VEEVOEDER GRONDSTOFFEN
Wij zijn sinds 2013 gevestigd aan de Daltonstraat 37

bijzonder geschikt voor de opslag van speciale en

te Harderwijk. Een nieuwe locatie, direct gelegen aan

biologische producten. Verder hebben wij een vaste

de Lorentzhaven, vanwaar wij al onze

voorraad in onze vlakloodsen zodat wij altijd op korte

bedrijfsactiviteiten centraal kunnen coördineren en

termijn aan onze klanten kunnen leveren.

uitvoeren. Door deze ligging zijn wij uitstekend
bereikbaar zowel over de weg als over het water.

De vier vlakloodsen hebben wij de volgende traditionele

Op deze locatie hebben wij vier separate vlakloodsen

namen gegeven:

met een totale opslag van ca 20.000 mt en een eigen
loskade. Met deze loskade kunnen wij schepen

◆

Het Pakhuis

ontvangen tot ca. 1.200 mt.

◆

De Korenschoof

◆

De Korenhalm

◆

De Korenaar

De vlakloodsen zijn onderverdeeld in een groot aantal
vakken die variëren tussen de 100 tot 1.000 mt. Doordat
producten worden opgeslagen in separate vakken

Naast de opslagruimte, verhuren wij ook onze loskade en

kunnen wij een 100% garantie geven dat er geen

overslagkraan. Waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt

vermenging plaatsvindt. Dit maakt ons bedrijf

van onze weegbrug.

REINIGEN
VAN GRANEN
Wij beschikken over 2 reinigingsmachines:

◆

Een snelreiniger voor het ontdoen van 		
stokjes, strootjes, peultjes, stof en ijzer

◆

Een fijnreiniger voor het schonen van 		
lupinen, granen, peulvruchten en 		
zaden

Reinigen
vanaf
25 mt

Tevens kunnen wij vermengde partijen scheiden
U kunt bij ons laten reinigen vanaf 25mt

BIGBAGS
Wij kunnen diverse (gereinigde)
veevoedergrondstoffen afzakken in
bigbags, naar elk gewenst gewicht.

OPSLAG BUITEN TERREIN
Wij beschikken over een afgeschermd buiten terrein
voor producten die niet droog opgeslagen hoeven te
worden.

DE BRON BV
Daltonstraat 37, 3846 BX Harderwijk
t. (0341) 46 21 11
e. info @ debronbv.com
w. www.debronbv.com

linkedin.com/company/de-bron-bv

