
Voerman en Goudsche zijn totaalleverancier 
voor boven- en ondergrondse infrabedrijven. 
Voerman is aangesloten bij de BSCI, 
een maatschappelijke organisatie die streeft naar goede 
werkomstandigheden in ieder land. Wij leveren in heel Nederland 
binnen 24 uur.

Sinds de introductie van Coachman 
Workwear in 2003 hebben vele grote 
en kleinere bedrijven naar volle tevredenheid voor deze kleding 
gekozen. High-tech stoffen en materialen vormen de basis van 
alle Coachman kleding om aan alle vereisten te voldoen. Wind- en 
waterdicht, ademend, soepel, licht en prettig dragend zijn typerende 
eigenschappen van Coachman Workwear. Coachman Protector en 
Coachman Extreme bieden vlamvertragende en antistatische RWS 
kleding volgens de nieuwste normeringen.

UP-TIME
Wij zorgen met ons compleet Infra- en telecom-
assortiment voor Up-Time in uw werkomgeving d.m.v.:
• Eigen vervoer en 24 uurs levering uit voorraad
• Snelle service met eigen kledingdrukkerij in huis
• Ons gekwalificeerd personeel geeft u deskundig advies
• Wij bieden diverse kleding managementsystemen op maat
• Levering van op maat gemaakte gehoor-, gezichts- en   
 voetbescherming
• Kalibratie en certificering Telecomgereedschappen op locatie

COACHMAN RWS + FRAST
Coachman is een eigen merk werkkleding met een uitgebreide 
collectie RWS/Signalisatiekleding. Deze collectie bestaat uit een 
3-tal productlijnen; Coachman Werkkleding, Coachman Protector en 
Coachman Extreme. Deze werkkleding is gemaakt van hoogwaardige 
stoffen met een hoog comfort en biedt u ademende, waterdichte 
werkkleding. Coachman Extreme is een unieke combinatie in RWS 
en vlamwerende, antistatische werk- en doorwerkkleding volgens 
de nieuwste normeringen. 

MVO
Voerman en Goudsche hebben maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel.
Een beter milieu en verbetering van het welzijn van medewerkers en 
de maatschappij, nu en in de toekomst, zijn vaste uitgangspunten bij 
het bepalen van ons beleid. 

MVO VOOR WERKKLEDING 
Alle leveranciers van onze werkkleding zijn aangesloten 
bij (of conformeren zich aan de regels van) de Fair 
Wear Foundation. Hiermee verplichten zij zich om in 
de  aanvoerketen toe te zien op de naleving van de 
ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) arbeidsnormen, waaronder: 
geen discriminatie, geen gebruik van kinderarbeid, betaling van 
leefbaar loon, veilige en gezonde werkomgeving en een wettige 
arbeidsovereenkomst.

MILIEUBEWUSTE LOGO-EMBLEMEN
Onze transfers zijn gecertificeerd met het Öko-Tex standaard (alle 
componenten voldoen aan de gestelde milieuvriendelijke criteria). 
De producent maakt alleen gebruik van Water-Based materialen en  
reduceert afval tot een minimum.

INZAMELING OUDE KLEDING & PBM’S
Voor retour genomen kleding maakt 
Safe&Sure gebruik van de inzameldiensten van Sympany, de 
grootste onafhankelijke, charitatieve kledinginzamelaar van 
Nederland. Uitgangspunt daarbij is hergebruik van kleding in 
ontwikkelingslanden maar als dat ongewenst is (in verband met 
bedrukte logo’s) dan kan het textiel ook worden gerecycled om zo 
gebruikt te worden als grondstof voor nieuwe producten. Met de 
opbrengst worden goede doelen in binnen- en buitenland gesteund.  

De kracht van leveren uit eigen voorraad
Voerman en Goudsche leveren de infra-sector een groot
assortiment gereedschappen, afzetmaterialen, bedrijfskleding en
veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Coachman is het succesvolle eigen merk veiligheidskleding dat
inmiddels bestaat uit drie lijnen:
• Coachman Workwear
• Coachman Protector
• Coachman Extreme

Uit dit ruime assortiment kunnen wij complete pakketten RWS 
werkkleding en brandwerende antistatische veiligheidskleding
leveren. 

Daarnaast leveren wij ook bouwkleding, regenkleding en
vrijetijdskleding van andere bekende merken.

Wij leveren uit voorraad en dus snel op locatie of een 
kledingpakket op maat naar het huisadres van uw werknemers, 
dat besteld kan worden in naar wens gemaakte beveiligde 
webshops.
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Biesheuvel Techniek & D’hont
Biesheuvel Techniek in Nederland en D’hont in België zijn met 40 
vestigingen en 500 medewerkers toonaangevende spelers in de 
Mechanische MRO markt met een omzet van >€ 120 mln. 
Wij bieden een uitgebreid assortiment van ruim 700.000 producten, 
onderverdeeld in:   
 
• Elektrische & Mechanische Aandrijvingen  
• Lineairtechniek
• Pneumatiek & Hydrauliek
• Flow & Sealing
• Tooling & Meten
• Safety
• Gereedschappen
• Industriële Toebehoren
• Kunststoffen
• Lastechniek
• Bevestiging & Montage Techniek
• Reiniging

Bijbehorende services worden geleverd vanuit Peters & Steenhuis 
elektromotoren, MCA Motion Control Automation, Stamhuis 
Lineairtechniek, TCB Komeetstaal, Seal Center Benelux en Testcom. 
Wij zijn onderdeel van de IPH-groep met ondernemingen in o.a. 
Frankrijk (Orexad), Duitsland (Zitec) en Italië (Minetti).

GISS Safety pakket
GISS biedt u een uitgebreid pakket safety artikelen. 
De oplossing voor bescherming en ter voorkoming van ongevallen in 
alle soorten bedrijven. Het assortiment biedt oplossingen voor zowel de 
dagelijkse als de incidentele gebruiker. Met de gunstige netto prijsstel-
ling, de goede kwaliteit en het overzichtelijk ingedeelde assortiment in 
de GISS catalogus, is het safety assortiment een unieke oplossing!

Duurzaam ondernemen
Wij initiëren en stimuleren continu activiteiten voor 
duurzaam ondernemen in onze Fabrikant – Distributie 
– Gebruiker keten. Intern ligt de focus op kennis-
ontwikkeling en uitnodigende werkomstandigheden, 
reductie van afval en energieverbruik en efficiënte 
werkprocessen. Klanten adviseren en stimuleren wij 
onder andere tot het gebruik van duurzame producten 
in hun productie- en onderhoud proces. Wij hebben 
drie MVO product classificaties: Up-Time Product, 
Green Product en Ergonomic Product.
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Voerman Nijmegen BV
Bijsterhuizen 22-14
6604 LD Wijchen
Tel. +31 (0)24 377 82 28
info@voermannijmegen.nl
www. voermannijmegen.nl

Goudsche IJzerwaren & Gereedschappen
James Wattstraat 9 
2809 PA Gouda 
Tel. +31 (0)182 58 78 78  
btgouda@biesheuvelgroep.nl
www.biesheuveltechniek.nl

Voerman Nijmegen
Voerman Nijmegen is al sinds 1937 een gekende specialist
in boven- en ondergrondse inframaterialen, gereedschappen
en complete kleding/PBM pakketten.

Het assortiment omvat producten voor:

• Wegenbouw
• Waterbouw
• Leiding- en kabelleggers
• Grondwerken
• Land- en tuinbouw

Goudsche IJzerwaren- en Gereedschappenhandel
De Goudsche IJzerwaren- en Gereedschappenhandel is specialist 
op het gebied van de telecommunicatie- en veiligheids-
gereedschappen. Geleverde producten voldoen aan de strengste 
normen. ‘Goudsche’ is preferred supplier van vooraanstaande, 
gespecialiseerde aanneem- en telecombedrijven.

• Speciaal gereedschap zoals Connector Krimp-, en Perstangen
• Hydraulische Persgereedschappen
• Testtelefoons en Kabelzoekers
• Soldeerbouten, soldeerstations met alle toebehoren
• Draadopzet-, afneem-, en uitrichtgereedschap
• Gereedschap en verkeersmiddelen

‘Voerman’ en ‘Goudsche’; de Infra Specialisten van Biesheuvel Techniek



®

Alle soorten gereedschappen 
voor de wegenbouw uit voorraad 
leverbaar.

De benodigde gereedschappen van 
gerenommeerde merken voor de 
professionele stratenmaker

Verkeersmaterialen voor de tijdelijke 
afzettingen, van verkeersbord tot 
afzethek.

Gereedschappen en 
verbruiksartikelen voor het 
aanleggen en onderhouden van de 
spoorwegen.

Electra, gaswerkzaamheden en 
leidingwerken, voor al uw
gereedschappen kunt u bij ons 
terecht.

Telecommunicatie- en 
veiligheidsgereedschappen die 
voldoen aan de strengste normen.

Coachman Workwear kleding uit
eigen produktie en kleding van
gerenommeerde merken, van
signalisatie- tot vrijetijds kleding
en van overall tot doorwerkjas.

Producten voor een productieve en 
veilige werkomgeving.

Wij bieden u naast het standaard safety pakket diverse ondersteunende 
services op locatie via mobiele safety service bussen of bij een dealer.

Levering van alle soorten hoofd-,
oog-, gelaats- en 
gehoorbescherming.

Levering van alle soorten hand- en 
voetbescherming en valbeveiliging.

Wegenbouw Stratenmaker Afzetmateriaal Rail Kabels en Leidingen Telecomgereedschap PBM PBM Kleding Safety Services

• Asfaltgereedschap
• Hercules wegenverf
• Diamant schijven
• Laser apparatuur
• Kruiwagens
• Gloria drukspuiten

• Stratenmakersgereedschap
• Meetbanden
• Jalons
• Piketten
• Metselgereedschap
• Touw

• Afzethekken in div afmetingen en soorten
• Geleidebaken en baakvoeten
• Afzetkegels in div formaten
• Verkeersborden
• Tekstborden

• Doorslijp schijven
• Diamant schijven
• Ballast schoppen
• Branders
• Specifieke gereedschappen
• Brandstof aangedreven boormachines
• Brandstof aangedreven slagmoersleutels
• Rail Trolley

• Kabelgereedschap
• Buisbewerking
• Kabeldetectie
• Tenten en parasols

• Glasvezelgereedschap
• VDE gereedschap
• Electrisch en accu gereedschap
• Digitale meetinstrumenten

• Coachman RWS kleding
• Coachman FRAST kleding
• Doorwerkkleding
• Regenkleding
• Thermokleding
• Zichtbaarheidskleding
• Werkkleding
• VIAG kleding
• Zaagkleding
• Veiligheidsvesten

• Bedrijfshulpverlening
• Blusapparatuur
• Pictogrammen
• Vermoeidheidsmat
• Veiligheidsmessen
• Lockout/ Tagout

• Bedrukken van kleding
• Borduren van kleding
• Orthopedische aanpassingen
• Aanmeten veiligheidsschoenen
• Aanmeten veiligheidsbrillen op sterkte
• Aanmeten otoplastieken
• Aanmeten werkkleding
• Inzetten mobiele safety service bus
• Kleding Management Systeem
• Diverse keuringen

• Brillen en schermen
• Veiligheidshelmen en stootpetten
• Gehoorbeschermers
• Adembescherming

• Veiligheidsschoenen
• Rubber en leren veiligheidslaarzen
• Veiligheidshandschoenen
• Valbeveiliging
• Zwemvesten


