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Over Safe&Sure
Safe&Sure is dé Safety partner voor bedrijven, overheid en brandweer om 
veilig en gezond te functioneren in een productieve werkomgeving.

Sinds de oprichting in 1984 zijn we uitgegroeid tot een totaalleverancier 
van veiligheidsartikelen in heel Nederland en België. Na de overname 
door de Biesheuvel Groep BV in 2014, zijn we verder uitgegroeid tot een 
Business Unit. Hierin zijn alle Safety activiteiten van Biesheuvel Techniek, 
D’hont en Safe&Sure samengevoegd tot een nieuwe organisatie; 
Safe&Sure Nederland BV.

Waarom Safe&Sure?
• Ruim 30 jaar ervaring
• Levering binnen 48 uur
• Meer dan 60.000 artikelen 
• Persoonlijk advies 
• Service op locatie 
• Eigen Borduur- en bedrukstudio 
• 10 regionale service vestigingen
• GISS eigen merk Kleding en PBM’s

Veilig werken 
Wij bieden optimale beschermingsmogelijkheden. 
Daar waar bijvoorbeeld gewerkt wordt…   
… met hoge of lage temperaturen, 
… met stoffen, gassen, dampen of chemicaliën, 
… op hoogtes of in dieptes, 
… met scherpe voorwerpen en materialen, 
… bij draaiende machines. 

Gezond werken 
Wij bieden mogelijkheden om in gezonde werkomgeving te functioneren. 
Daar waar bijvoorbeeld gewerkt wordt…   
… met hygiënische protocollen en richtlijnen, 
… met HACCP richtlijnen, 
… in een natte of (zwaar) bevuilde omgeving,
… in een onveilige, ongezonde omgeving, 
… in een luidruchtige omgeving.

Productief werken 
Wij bieden ondersteuning om een productieve werkomgeving te creëren 
en te behouden. Door de inzet van bijvoorbeeld… 
… effectieve communicatiemiddelen, 
… effectieve kleding en/of hulpstukken, 
… valbeveiliging, 
… een optimale werkplaatsinrichting en veilige tools. 

Ga voor meer informatie naar onze website www.safeandsure.nl of neem 
telefonisch contact met ons op: Tel. +31 (0)76-5022224.

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 Aandrijftechniek & Mechatronica, 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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KRAAIJER
Onze afdeling Kraaijer (sinds 2004 onderdeel  
van Safe&Sure) levert al meer dan 100 jaar  
veiligheidsartikelen voor de Nederlandse Brand-
weer en Bedrijfsbrandweer. Ons team bestaat uit specialisten met een 
jarenlange ervaring met de gebruikers van de Brandweer. Een speciaal 
projectteam Kraaijer behandelt voor Veiligheidsregio’s en Korpsen de 
implementatie van deze projecten. Zo bent u verzekerd van een  
professioneel projectteam met vaste aanspreekpunten, duidelijk plan 
van aanpak wie, wat, wanneer doet, bewaking van de SLA’s,  
professioneel aanmeetteam en een goede After Sales. Ons assortiment 
is een selectie van A-merkproducten die voldoen aan de hoogste eisen 
en conform de BiZa normen zijn (TS of HV voorschriften). Wij leveren 
een compleet pakket kazerne- en uitrukkleding zoals bluspakken, 
bluslaarzen, blushandschoenen, helmen, ademsystemen en  
HV-handschoenen.

ECmanage - Persoonsgebonden  
Budgetpunten Webshop
Safe&Sure heeft een ‘easy to use’  
webshop www.safeandsure.nl waar u snel en gemakkelijk artikelen 
direct kunt bestellen. Daarnaast hebben we een persoonsgebonden 
budgetpunten webshop waarin alle aspecten van het proces rond 
de uitgifte van persoonsgebonden bedrijfskleding en PBM’s worden 
beheerst (ECmanage). Budgetbeheersing, bestellen op dragers- of 
vestigingsniveau, opslag van persoons- en maatgegevens, accordering 
systeem, retouren plaatsen, personalisering met eigen logo, uitgebreide 
artikelinfo, directe online rapportages en een online helpdesk beho-
ren tot de functionaliteiten. Papierwerk is dus verleden tijd, alles kan 
digitaal geregeld worden.

MVO voor Werkkleding 
Onze werkkleding leveranciers zijn aangesloten bij 
(of conformeren zich aan de regels van) de Fair Wear 
Foundation. Hiermee verplichten zij zich om in de  
aanvoer keten 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 Oeko-Tex standaard  
(alle componenten voldoen aan de gestelde milieuvriendelijke criteria).  
De producent maakt alleen gebruik van Water-Based materialen en  
reduceren afval tot een minimum.

Inzameling Oude Kleding & PBM’s
Voor retour genomen kleding maakt Safe&Sure
gebruik van de inzameldiensten van Sympany 
(voorheen Kici). Sympany is de grootste onafhankelijke, charitatieve 
kledinginzamelaar van Nederland en zet zich sinds 1975 in voor het 
hergebruik van textiel en schoeisel. Kleding die opnieuw draagbaar 
is, wordt verkocht en krijgt een tweede leven in ontwikkelingslanden. 
Als hergebruik van kleding in ontwikkelingslanden ongewenst is door 
de opdrachtgever (in verband met het bedrukte logo), kan het textiel 
ook worden vervezeld en gerecycled zodat het gebruikt kan worden 
als grondstof voor nieuwe producten zoals isolatiemateriaal. Met de 
opbrengst worden goede doelen in binnen- en buitenland gesteund.  
Wij ontvangen hiervoor bij inlevering van textiel een officieel  
certificaat van textielrecycling. 

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. 

It’s online, it’s easy
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Safe&Sure Nederland
Ecustraat 7                                                                 
4879 NP Etten-Leur
Tel. +31 (0)76-5022224
helpdesk@safeandsure.nl  
www.safeandsure.nl

Safe&Sure Hoogeveen 
Siemensstraat 7                                             
7903 AX Hoogeveen
Tel. +31 (0)528 22 99 99

Safe&Sure Nijmegen
Bijsterhuizen 22-14
6604 LD Nijmegen
Tel. +31 (0)24 377 82 28

Safe&Sure Gouda
James Wattstraat 9                                                            
2809 PA Gouda 
Tel. +31 (0)182 58 78 78

Safe&Sure Enschede
Josink Hofweg 18                                                           
7545 PP Enschede
Tel. +31 (0)53 480 49 10

Safe&Sure Venlo
Winkelveldstraat 29
5916 NX Venlo
Tel. +31 (0)77 389 65 90

Safe&Sure Oss
Rijnstraat 7a                                                                 
5347 KL Oss
Tel. +31 (0)412 64 12 25

Safe&Sure Spijkenisse
Kelvinweg 3                                                            
3208 KC Spijkenisse
Tel. +31 (0)181 650 610

D’hont Waregem
Gentseweg 622
B-8793 Sint-Eloois-Vijve 
Tel. +32 (0)56 60 14 10 
waregem@dhont.eu 
www. dhont.eu

D’hont Mechelen
Drevendaal 7 
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel. +32 (0)15 45 17 10
mechelen@dhont.eu



Hygiëne & Protection

Daar waar hoofdletsel kan ontstaan 
is een veiligheidshelm of stootpet  
onmisbaar.

Goede gelaatsbescherming 
beschermt het hele gezicht, zonder 
daarbij een belemmering te vormen 
in het werk.

Gebruikt u de juiste gehoorbescher-
ming binnen uw bedrijf?

Is er voldoende kennis en  
informatie welke adembescherming 
in uw omgeving dient te worden 
ingezet?

Werkkleding, regenkleding,
onderkleding high-visibility kleding,
multi-norm, beschermende kleding 
en corporate wear.

De hand is een van de lichaamson-
derdelen die het meeste risico loopt. 
Bent u op de hoogte welke  
handschoen u moet inzetten?

Veiligheidsschoenen bieden de 
nodige bescherming tegen 
beknelling, vallende en scherpe 
voorwerpen en gevaarlijke stoffen.

De juiste valbeveiliging 
minimaliseert risico’s en zorgt voor 
de vrijheid om onbelemmerd te 
kunnen werken op hoogte. 

Professionele oplossingen op het 
gebied van hygiëne voor een  
gezonde werkomgeving.

Producten voor een productieve en 
veilige werkomgeving.

Safe&Sure biedt, naast het complete pakket Safety artikelen, ook een reeks 
ondersteunende services. Deze services bieden wij u aan op locatie via onze 
eigen Mobiele Safety Servicebussen. Zo wordt u snel en gemakkelijk geholpen.

Hoofdbescherming Oog- & Gelaatsbescherming Gehoorbescherming Adembescherming Kleding Handbescherming Voetbescherming Valbeveiliging Hygiëne Signalisatie & Facilitair Services

It’s online, it’s easy

• Veiligheidshelmen
• Stootpetten
• Mutsen
• Toebehoren

• Veiligheidsbrillen
• Overzetbrillen
• Ruimzichtbrillen
• Gelaatschermen
• Lasbrillen
• Lashelmen
• Toebehoren 

• Oordoppen
• Oorkappen
• Otoplastieken
• Toebehoren 

• Stofmaskers
• Half- en volgelaatsmaskers 
• Motoraangedreven systemen 
• Ademluchttoestellen
• Persluchtleidingsystemen
• Toebehoren

• Jacks, Pilots & Parka’s
• Softshells 
• Overalls
• Shirts & polo’s 
• Truien & Sweaters 
• Onderkleding 
• Disposable kleding 
• Overhemden, Pantalons & Colberts

 

• Montagehandschoenen
• Snijbestendige handschoenen
• Olie- en/of Waterbestendige handschoenen
• Chemisch bestendige handschoenen
• Antislip handschoenen
• Hittebestendige handschoenen
• Disposables
• Blushandschoenen
• HV-handschoenen

• Veiligheidschoenen S1/S1P, S2, S3
• Veiligheidslaarzen
• Zaagprotectie laarzen
• Bluslaarzen
• Knielaarzen
• Lieslaarzen
• Representatieve werkschoenen
• Klompen
• Werksokken

• Harnasgordels
• Veilligheidslijnen
• Karabijnhaken
• Valstop
• Permanente valbeveiligingssystemen
• Toebehoren 

• Poetspapier 
• Poetslappen 
• Absorptiemiddelen 
• Handdoekjes 
• Toiletartikelen 
• Schoonmaakartikelen 
• Huidbescherming 
• Handreiniging 

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

Mobiele Safety Aanmeetbus Services;
• Aanmeten Veiligheidsschoenen
• Aanmeten Veiligheidsbrillen op sterkte
• Aanmeten Otoplastieken
• Aanmeten Werkkleding
• Keuren en controleren BHV/EHBO koffers

Overige Safety Services
• Eigen Borduur- en Bedrukstudio’s te Venlo en   
 Nijmegen
• ECmanage: Webshop met Persoonsgebonden   

 Budgetten
• Mobiele opticienservice op locatie (NEW)
• MVO inzamelingsdienst oude kleding  
 via Sympany


