


Ben je op zoek naar verpakkingen, beschermingsmateriaal of 
verzendmaterialen voor e-commer? Dan ben je bij Profipack 
Verpakkingsmaterialen aan het juiste adres! 

Wij zijn dé groothandel in verpakkingsmaterialen voor iedereen 
in Nederland en België die iets moet verpakken, verzenden of 
beschermen. Ook kun je bij ons terecht voor producten die binnen 
geen enkel bedrijf mogen ontbreken zoals producten op het gebied van 
afval en hygiëne. Wil je graag een logo op je verpakkingsmateriaal? 
Geen probleem! Wij personaliseren onze producten graag voor jou, 
zoals kartonnen dozen, verzendzakken, tape en verhuisdekens.  

Zeg je Profipack, dan zeg je klantgerichtheid. Wij zijn meer dan alleen 
een webshop met verpakkingsmaterialen. Wij voorzien je namelijk ook 
graag van advies. Weet je niet welke tape je het beste kunt gebruiken? 
Wij helpen je graag op weg. Kom je niet uit een verpakkingsvraagstuk? 
Wij zoeken samen met jou naar een passende oplossing.  

In deze brochure vertellen wij je graag wat meer over ons bedrijf en 
de verschillende mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.

Wij zien jou graag snel, bij Profipack.nl  

“Wij geloven dat dit het begin kan zijn van een goede 
en langdurige samenwerking en dagen jou uit om met 
ons in zee te gaan. Wij staan voor jou klaar!”

Snelle levering       Goede kwaliteit       Scherpe prijzen       Goede bereikbaarheid       Oplossingsgericht



Wie zijn wij?

Het begin

Groei van Profipack

Wij stimuleren duurzaamheid

Personaliseren

Het Profipack team

Vraag het onze adviseurs

Onze merken

Wat onze partners over ons zeggen



Wij zijn Profipack: dé webshop voor 

verpakkingsmaterialen in Nederland 

en België. Aangenaam kennis 

te maken! Wij bieden een groot 

assortiment gecombineerd met goed 

advies. Dit doen we met uitgebreide 

productomschrijvingen, telefonisch 

advies en onze verkopers komen zelfs 

graag bij je langs! Samen met een 

team van meer dan 25 medewerkers 

werken we iedere dag hard om onze 

webshop beter te maken en jouw 

bestellingen zo snel mogelijk bij je af 

te leveren.
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Centraal in Montfoort
Vanuit ons centraal gelegen distributiecentrum in Montfoort 

verwerken onze logistieke helden de hele dag door de 

bestellingen die we binnenkrijgen. En geloof ons, dat 

zijn er nogal wat op een dag! Van rollen noppenfolie, tot 

verzendenveloppen en kartonnen dozen: wij maken er 

mooie pakketten van en versturen deze door heel België 

en Nederland. De bestellingen worden bezorgd door onze 

verzendpartners of met één van onze eigen Profipack-busjes. 

Op onze uitvalsbasis in Montfoort is eveneens ons kantoor 

gevestigd. Vanuit hier staat ons Profipack-team je graag met 

raad en daad bij. Wil je een keer langs komen voor bijvoorbeeld 

een productdemonstratie? Leuk! Wij zorgen voor een goede 

bak koffie en helpen je graag verder!

Waar Profipack voor staat
Waar kun je op rekenen als je met Profipack in zee gaat? Naast 

advies op maat kun je bij ons rekenen op een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding. Dit hebben we te danken aan goede 

relaties in binnen- en buitenland. Ook kun je bij ons terecht 

voor gepersonaliseerde producten en producten op maat.

Wij vinden het verder belangrijk dat onze klanten tevreden 

zijn. Dankzij een gemiddelde beoordeling van 4,8 sterren van 

de 5, kun je zien dat wij dit eigenlijk altijd voor elkaar krijgen.

Naast dat wij het beste willen voor onze klanten, willen wij 

ook het beste voor de wereld. Dat klinkt misschien een beetje 

cliché, maar wij houden wel van duurzaam ondernemen. Om 

deze reden zijn wij altijd op zoek naar duurzame alternatieven 

voor verpakkingsmaterialen. Daarbij leveren wij zeker niet in 

op kwaliteit.  

Bij Profipack vinden we goede voorwaarden belangrijk.

Wil je jouw producten snel in huis hebben? Daar kun je bij ons 

van op aan. Wanneer je voor 16:00 uur een bestelling plaatst en 

de producten zijn op voorraad, verzenden wij jouw bestelling 

dezelfde werkdag nog. Verzendkosten? Die betaal je niet bij 

een bestelling vanaf € 99,- in Nederland en vanaf € 150,- in 

België. Heb je vragen over je bestelling? Onze klantenservice 

is hiervoor elke werkdag bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur.  

Met Profipack heb je daarbij echt een verpakkingspartner die 

integer is, transparant en altijd voor je klaar staat.
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Profipack Verpakkingsmaterialen werd in 2013 door Marc de Jong opgericht. Na vele jaren in de 

verpakkingswereld als vertegenwoordiger te hebben gewerkt, vond hij het tijd om voor zichzelf te beginnen.

Zijn doel? Een toegankelijke webshop voor verpakkingsmaterialen opzetten met kwaliteitsadvies op maat.   

Op de zolderkamer en in de boerenschuur
Met een handjevol spaargeld en een hoop goede moed stortte 

Marc zich in het avontuur. In het begin was het een kwestie 

van alle ballen zelf in de lucht houden. Marc hield zelf de 

administratie bij, handelde al het klantcontact af en moest zelf 

nieuwe leveranciers benaderen. Daarbij combineerde Marc 

de webshop in het begin nog met werk als stratenmaker. 

Aan het eind van de middag reed Marc dan door het hele 

land om bestellingen bij tevreden klanten te bezorgen. In de 

avonduren zat Marc achter zijn computer om de webshop te 

vullen. Dit deed hij thuis aan de keukentafel, budget voor een 

eigen ruimte was er toen nog niet. Zijn opslagruimte?

Een boerenschuur in de buurt van Montfoort.

Steeds meer ruimte nodig
Langzaam maar zeker breidde Marc zijn assortiment uit en 

ook zijn klantenkring werd steeds groter. Al gauw kon hij al 

het werk niet meer alleen aan en nam hij de eerste persoon 

in dienst. De administratie werd ook steeds meer, dus nam hij 

een administrateur in dienst. Ook die krappe boerenschuur 

was uiteindelijk niet meer toereikend en Marc moest op zoek 

naar nieuwe opslagruimte. Door de jaren heen werd het 

assortiment steeds uitgebreider, waardoor er telkens naar 

een nieuwe ruimte moest worden gezocht.

Gesetteld aan de Waardsedijk Oost 8 
Inmiddels is Profipack sinds 2017 redelijk gesetteld aan de 

Waardsedijk Oost 8 in Montfoort. Met inmiddels meer dan 

3200m2 aan opslagruimte, vier laaddocks, verschillende 

kantoorruimtes, een experience center en een gloednieuwe 

webshop is Profipack door de jaren heen flink veranderd. Eén 

ding is echter nooit veranderd en dat is het hart voor de klant 

en het oog voor kwaliteit.
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Van één busje naar een complete vloot
Je ziet ze steeds vaker tegenwoordig op de weg: de 

wagens van Profipack. Waar eerst nog werd gereden 

met één klein busje, hebben we inmiddels een 

compleet wagenpark. Met deze stijlvolle (en vreselijke 

snelle) wagens, bezorgen onze chauffeurs dagelijks 

verschillende bestellingen door heel Nederland.
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Omzetgroei vinden wij belangrijk, maar het moet wel een doel dienen. Wat wij belangrijk vinden? Dat elke afdeling binnen ons 

bedrijf, door te groeien, een volwassen en volwaardig team heeft. Hierin functioneert iedereen zo goed mogelijk, met zijn of 

haar eigen talenten. We laten onze mensen groeien door in ze te investeren, ze op te leiden, te motiveren en te inspireren. Een 

goede balans tussen werk, plezier en sfeer is hierbij erg belangrijk.

Van eenmanszaak tot geoliede machine
Het doel om grotendeels alle werkzaamheden ‘’inhouse’’ 

te hebben, is alleen mogelijk door groei. Waar Marc ooit 

alles zelf deed, van inpakken, tot webshoponderhoud en 

klantenservice, is Profipack nu een geoliede machine met 

tientallen hardwerkende mensen. Vroeger werd veel op 

het gebied van marketing, copywriting en SEO uitbesteed. 

Inmiddels hebben we dit dankzij onze groei allemaal zelf 

in huis. Zo hebben we naast ons team inkoop, verkoop en 

administratie nu een afdeling SEO, Marketing & Design en 

verschillende marketeers, copywriters en fotografen in 

dienst.

Een alsmaar groeiend assortiment
Groei, kan niet zonder een intensieve samenwerking met 

(inter)nationale partners. Profipack investeert daarbij in 

nieuwe én duurzame producten. Zo bieden we een steeds 
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uitgebreider en completer pakket aan. 

Boden we ooit slechts 30 standaard verpakkingsmaterialen 

aan, zoals tape, noppenfolie en dozen. 

Inmiddels bieden we ruim 3500 producten aan en kom er 

jaarlijks zeker 500 producten bij. 

Bij het aanbieden van nieuwe producten luisteren we goed 

naar onze klanten. Zo vinden we keer op keer nieuwe 

verpakkingsoplossingen. Bij Profipack groeien we ook door 

over de grens te kijken. Inmiddels leveren we door heel 

Europa, onder andere in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

Oostenrijk en Denemarken. Dit doen we met verschillende 

webshops.

WIST JE DAT
Één van onzewerknemers al 7 jaarbij ons in dienst is?

2022



Teruggeven aan de maatschappij
Bij Profipack groeien we ook door terug te geven aan de 

maatschappij. Zo investeren we in (lokale) duurzame 

projecten, sponsoren we sportclubs, verenigingen en 

mensen jong en oud. Groeien is voor ons meer dan alleen elk 

jaar meer omzet. Groeien is voor ons samen verder komen 

terwijl we plezier hebben. Dit doen we als hechte Profipack 

familie. Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Dat is 

groei.

Uit meerdere onderzoeken van de afgelopen jaren, blijkt 

één ding telkens weer: de consument vindt duurzaamheid 

belangrijk. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer 

bedrijven ervoor kiezen om hun bedrijf duurzaam in te richten. 

Ook in de verpakkingswereld neemt de vraag naar duurzame 

producten toe. Profipack vindt maatschappelijk verantwoord 

ondernemen belangrijk en we hebben dan ook een uitgebreid 

assortiment van duurzame verpakkingsmaterialen. Hierbij 

kun je denken aan dozen van gerecycled karton, eco 

noppenfolie en producten met een FSC-keurmerk. Ook bieden 

wij verhuisdekens aan van gerecycled materiaal. Wil je 

dus duurzaam verpakken? Dan is de Profipack voor jou de 

geschikte verpakkingspartner. Bekijk ons assortiment op 

www.profipack.nl/duurzame-verpakkingsmaterialen.

Erkenning door awards
Door te blijven groeien, heeft  Profipack  inmiddels  de  nodige  

prijzen  in  de  wacht  gesleept.   Zo hebben we vanaf 2016 

elk jaar de FD  Gazellen  Award  gewonnen.  Dit  is  één  

van  de  meest  felbegeerde awards voor ondernemers in  

Nederland.  Om  hiervoor in aanmerking te komen, moet je 

aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet je onder 

meer groeien op het gebied van omzet, personeelsbestand 

en winstgevendheid. Of we door deze groei inleveren op 

onze kwaliteit en service? Zeker niet! Kijk maar naar onze 

beoordeling van 4,8 sterren door onze klantenkring.

P 06



P 07

Duurzaam hoeft niet saai te zijn!
Maar… Is duurzaam niet heel erg saai? Zeker 

niet! Wij hebben namelijk enorm veel duurzame 

verpakkingsmaterialen, die er heel erg trendy en stylish 

uitzien. Wat dacht je bijvoorbeeld van ons honingraat 

inpakpakpapier? Dit ongebleekte papier is een duurzame 

vervanger voor noppenfolie. De honingraatstructuur 

van het papier werkt namelijk schokabsorberend en 

biedt producten een goede bescherming. Het is een 

ideale geschenkverpakking voor bijvoorbeeld flessen of 

kwetsbare pakketjes. 



Gepersonaliseerde verpakkingsmaterialen stralen professionaliteit uit en zijn een ijzersterk 
reclamemiddel. Ook voor gepersonaliseerde producten ben je bij Profipack aan het juiste adres. 
Je kunt hiervoor een offerte aanvragen bij ons, welke wij je binnen 24 uur toesturen. Bij Profipack 
kun je onder meer de volgende producten laten personaliseren:

 Kartonnen dozen

 Verzendzakken  

 Big bags

 Verhuis- en opslagdekens

 Puinzakken

 Plastic hoezen 

 Plastic zakken

 Buisfolie
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Staat jouw product er niet tussen? Neem dan contact met ons op en dan

nemen we samen de mogelijkheden door. Of scan de QR code hiernaast!

 Wikkelfolie

 Enveloppen

 Brievenbusdozen

 Verschillende soorten tape



Is je bestelling niet aangekomen? Ontbreekt er een product? 

Geen paniek! Blijf vooral rustig ademhalen terwijl je belt 

met één van onze klantenservicekanjers. Of het nou gaat 

per telefoon of via een e-mail, zij handelen al je vragen met 

een glimlach af. Ook bij retourzendingen of een beschadigd 

product staan deze kanjers voor je klaar en helpen ze jou naar 

alle tevredenheid.  

Deze afdeling zorgt ervoor dat alles binnen Profipack op het 

gebied van administratie op rolletjes verloopt. Betaal je jouw 

facturen niet? Pas maar op, want dan krijg je met deze kanjers 

te maken! Geen zorgen hoor, ze zijn heel lief. Deze afdeling 

zorgt er ook voor dat alles op het gebied van personeelszaken 

op orde is.    

Kom je niet uit een verpakkingsprobleem of wil je weten 

hoe bedrukte dozen een meerwaarde kunnen zijn voor jouw 

bedrijf? Dan moet je bij onze verkopers zijn. Dit team heeft 

een gecombineerde kennis waar zelfs Wikipedia stijl van 

achterover slaat. Ze komen graag bij je langs om meer te 

vertellen over onze producten.  

De afdeling logistiek: het kloppend hart van Profipack. In een 

jungle van verpakkingsmaterialen, weten deze logistieke 

jongens (en -meisjes) in het magazijn elke dag weer alle 

orders de deur uit te krijgen. Onze inkopers letten daarbij 

altijd op aanbiedingen voor goede deals en onze chauffeurs 

bezorgen jouw bestellingen elke dag door weer en wind.   
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De webshop moet er natuurlijk netjes uitzien en elke dag moeten er honderden bestellingen de 
deur uit. Daarnaast moeten we vragen van klanten beantwoorden en natuurlijk alles financieel 
goed geregeld hebben. Hoe we dit voor elkaar krijgen? Dankzij ons geweldige Profipack-team! 
Maak hier kennis met de verschillende afdelingen binnen Profipack.    

LUKE
RICK

RAYMOND ROGIER

MARC

RON
DYLAN BOY

JEFFREY JASPER TOMMY

MILAN

MARCEL

JOSÉ

CLAUDIA

ROGIER
RAYMOND



Heb je onze gloednieuwe  webshop  al  gezien?  Deze wordt  

draaiende  gehouden  door  ons  topteam  van contentknallers, 

software-specialisten en data-experts. Zij zorgen ervoor dat 

alle productinformatie en -prijzen up-to-date zijn, dat jouw 

bestellingen netjes in je winkelmand belanden en dat de 

webshop goed bereikbaar is. 

Van ons designteam druipt de creativiteit af. Het zorgt er 

onder meer voor dat onze mailings en website er netjes 

bijstaan. En heb je onze diverse productvideo’s al gezien? 

Jazeker, ook daar zorgen zij voor! Heb je een logo nodig 

om jouw verpakkingsmateriaal te pimpen? Dan gaan onze 

designdames graag speciaal voor je aan de slag!
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Zeg je Profipack, dan zeg je klantgerichtheid. Wij zijn meer dan alleen 
een webshop met verpakkingsmaterialen. Wij voorzien je namelijk ook 
graag van advies. Weet je niet welke tape je het best kunt gebruiken? Wij 
helpen je graag op weg. Kom je niet uit een verpakkingsvraagstuk? Wij zijn 
oplossingsgericht en zoeken graag met jou naar een passende oplossing.

Scan de QR code 

hieronder en bekijk 

onze bedrijfsvideo!

CHIEL
KAROLINA

NINA

JAËLA

ESPERANZA

In dit digitale tijdperk is vindbaarheid op Google key. Onze 

eigen SEO-team zorgt ervoor dat wij die top 1-posities in 

Google behalen én behouden. Door middel van blogcreatie, 

contentoptimalisatie, linkbuilding en een optimale site-audit 

geeft dit team van SEO-copywriters en een SEO-specialist ons 

dat extra stapje voor op de concurrentie.     

TIM

ADRIAAN

LEONTIEN
STAN

Waar wij voor staan...



Heb je een specifiek verpakkingsprobleem of bepaalde vragen 
over een product? Dit team van adviseurs staat direct voor 
jou klaar! Geen vraag is te gek voor dit team van allround 
vertegenwoordigers dat al vele jaren meeloopt in de verpak-
kingswereld.  

Of je nou een grote kast wilt verzenden of een SD kaart, onze 
experts maken het mogelijk. Ook voor vragen over geperson-
aliseerde producten kun je bij hen terecht. Of je nou per mail, 
telfoon of persoonlijk contact wilt hebben, onze vertegenwoor-
digers draaien er hun hand niet voor om. Ze komen ook graag 
bij je langs voor een goede kop koffie. 

Leer hier onze vertegenwoordigers wat beter kennen en zie 
hoe zij jou kunnen helpen.
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In zijn vrije tijd gaat Rick graag op wintersport en houdt hij wel van een 

bitterbal of drie. Rick is al meer dan zeven jaar betrokken bij Profipack en hoort 

ondertussen een beetje bij het meubilair. Heb je vragen over bouwfolies, big bags of 

beschermingsmaterialen? Dan moet je bij Rick zijn. “Ik heb een duidelijk beeld van 

wat er speelt bij mijn klanten en wat ze nodig hebben. Hierdoor kan ik ze optimaal 

voorzien van de juiste verpakkingsmaterialen, van de hoogste kwaliteit, voor de 

scherpste prijs. Onder het genot van een bak koffie, bespreek ik graag wat we voor 

elkaar kunnen betekenen.”

Als Luke niet in de sportschool zit of op het voetbalveld staat, zit hij graag met 

kaassticks en een Long Island Tea op het terras. Bij Profipack rent Luke hele dag 

heen en weer tussen het magazijn en zijn bureau om klanten van dienst te zijn. “Bij 

Profipack denken wij niet in problemen, maar in oplossingen. Zoek je een doos om 

je laptops te vervoeren? Regel ik voor je. Geen idee hoe je die peperdure Chinese 

vazen moet verzenden? Komt voor elkaar! Geen verpakkingsprobleem is gek 

genoeg, of ik bedenk er wel een oplossing voor.”

Rogier omschrijven in een paar woorden? Klantgericht, direct, enthousiast en 

eerlijk. Met deze woorden hebben we hem wel aardig omschreven. Wil je meer 

weten over luchtkussenmachines, webshopverpakkingen of bedrukte tape? Rogier 

zoekt het voor je uit. “Ik ben een spil tussen onze klanten en leveranciers, waarbij 

ik alles tot in de puntjes uitzoek. Samen met jou kijk ik wat er belangrijk is: prijs, 

levertijd, de beste kwaliteit of alle drie? Krijg ik om kwart voor 5 van jou nog een 

verkooporder binnen voor 4 pallets met verhuisdekens die vandaag nog de deur uit 

moet? Dan ren ik snel naar beneden, spring in de heftruck en knal ik die pallets erin 

voor verzending.”    

Als Marc niet in een vorkheftruk zit, een nieuw product uitprobeert, of bij leveranciers 

langsgaat, besteedt hij graag tijd aan zijn dochters. Liggen die op bed? Dan drinkt 

hij graag een pilsje met zijn vrienden. Marc is nog net niet in een kartonnen doos 

geboren, maar hij weet wel alles van dit product af. Met Profipack als zijn derde 

kind, is er eigenlijk geen enkel product wat hij nog niet in zijn handen heeft gehad. 

“Heb je vragen over verhuisdekens, een grote order of een verpakkingsprobleem? 

Dan ben ik je graag van dienst. Samen komen we er zeker uit.”   
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Euro products
Euro Products levert al sinds 1991 een groot scala 

aan producten op het gebied van de inrichting van 

sanitaire ruimtes. Ze hebben een breed assortiment 

aan hoogwaardige hygiëneproducten, zoals toilet- 

en handdoekpapier, dispensers, nonwovens, 

absorptiematerialen, poetslappen en nog veel meer. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of Euro Products 

heeft het. De meeste producten zijn blank en 

voordelig, maar dit neemt niet weg dat de producten 

van een onwijs goede kwaliteit zijn. Ontdek het ruime 

assortiment van Euro Products bij Profipack!

VERKRIJGBAAR ALS SET!
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Zapak
ZAPAK is een producent met een volledig assortiment 

aan plastic omsnoeringsgereedschap die al sinds 

1994 actief is op de markt. ZAPAK is een van de 

grootste fabrikanten in de industrie voor handmatige 

elektrische omsnoeringsapparatuur. Het bedrijf 

streeft er altijd naar om de consument hun 

kwaliteitsproducten voor de juiste prijs aan te bieden 

via distributeurs over de hele wereld. ZAPAK is een 

geregistreerd logo en merknaam onder Pantech 

International Inc.

Bij Profipack hebben we kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat 
zijn dan ook twee kwaliteiten waarop wij onze topmerken uitkiezen. Zo zorgen wij 
ervoor dat jij altijd eerlijk verpakkingsmateriaal in huis haalt van topkwaliteit.



Knapzak
Knapzak zorgt voor een bijdrage aan een duurzame 

en circulaire wereld. Dit doet zij met kwalitatief 

hoogwaardige producten voor afvalverwerking. Hiermee 

kunnen klanten hun afval aan de bron scheiden van 

elkaar. 

Zoals de meeste mensen weten, zijn natuurlijk 

grondstoffen niet oneindig. Knapzak wilt met elkaar de 

stap nemen naar een circulaire enonomie. Binnen het 

domein afvalverwerking is de bijdrage van Knapzak van 

essentieel belang. Zij levert namelijk kennis en producten 

aan bedrijven die afval produceren waardoor zij in staat 

zijn duurzaam te werken.

Progress packaging
Ontdek ons ruime assortiment van progress 

packaging. Bij Profipack bieden we dé 

verpakkingsoplossingen van progress packaging aan. 

Deze enorm slimme en innovatieve verpakkingen zijn 

voornamelijk populair bij E-commerce en fulfilment 

bedrijven die het logistieke- en verzendproces willen 

optimaliseren. De verpakkingen van het merk zijn 

namelijk snel op te zetten en gemakkelijk te sluiten. 

Hierdoor kun je de arbeidstijd behoorlijk reduceren. 
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Sterk in ons eigen huismerk: Profipack
Natuurlijk kan hier niet beste paard van stal ontbreken: 

ons Profi-huismerk! Binnen ons huismerk hebben 

we een uitgebreid assortiment aan verschillende 

verpakkingsmaterialen. Zo bieden wij verschillende 

verpakkingstapes aan, waaronder papieren tape, PVC tape 

en PP tape. Wil je het versturen van jouw pallets simpel 

en niet te ingewikkeld houden? Dan kies je natuurlijk voor 

onze Profi-wikkelfolie. Door goede relaties in binnen-en 

buitenland kunnen wij onze producten scherp aanbieden, 

zonder daarbij in te leveren op kwaliteit.



Hieronder vind je de ervaringen van onze opdrachtgevers. Zij vertellen over de 
opdrachten die we voor hen uitgevoerd hebben en over hoe zij de samenwerking met 
ons ervaren hebben.

“Profipack bezorgt met eigen bus, dat geeft een fijn 
gevoel”
Profipack zit dicht bij ons in de buurt en dat is een voordeel. Hierdoor kunnen we 

ook onze verpakkingsmaterialen snel zelf ophalen als dat nodig is. De mensen 

bij Profipack zijn vriendelijk en behulpzaam. Ze brengen vaak onze bestelling 

met hun eigen busje en dat geeft toch een fijn gevoel. Dan weet je gewoon dat je 

spullen goed aankomen.

Naam: Marvin Oltmans

Bedrijf: Marvins Maatwerk

“Profipack levert al jaren bedrukte dozen
aan ons”
Wij leveren pinautomaten aan klanten door heel Nederland. Dit zijn erg gevoelige 

apparaten. We hebben Profipack dozen laten bedrukken met ons logo voor 

herkenbaarheid. De koeriers herkennen nu onze dozen en gaan extra voorzichtig 

met deze pakketjes om. Profipack levert al jaren bedrukte dozen aan ons. Wij zijn 

over het algemeen heel tevreden over de dozen, de service en reactietijd van 

Profipack.

Naam: Anie Gopie (inkoop)

Bedrijf: Sepay
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“Een jong en dynamisch bedrijf met goed 
verpakkingsmateriaal”
Het contact met Profipack is altijd goed. Het is een jong en dynamisch bedrijf met een 

leuk team. Wij zijn onder meer gespecialiseerd in hoogwaardige elektrische schuifdeuren 

voor de jachtindustrie. De eisen in deze branche zijn erg hoog. Het is extreem belangrijk 

dat wij onze deursystemen goed verpakken en dat alles veilig en onbeschadigd aankomt. 

Goed verpakkingsmateriaal is hierbij onmisbaar en daar zorgt Profipack voor.

Naam: Kjeld Beerthuizen (verkoop/inkoop)

Bedrijf: RVS Montfoort en RM Nautical

“Hun levertijd is perfect en ze denken altijd met je mee!”
Profipack is lekker down-to-earth en doet totaal niet uit de hoogte. Wij zijn twee jaar 

geleden in zee gegaan met hen, toen we op zoek gingen voor onze nieuwe spuitgieterij 

naar kartonnen dozen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Hun levertijd is perfect! 

Profipack denkt altijd met je mee en vindt eigenlijk elke keer wel een oplossing.

Naam: Kim Springveld

Bedrijf: Flow products International

“We hebben al een jarenlange samenwerking
met goede service”
De samenwerking met Profipack is erg prettig en we hechten waarde aan de korte 

lijntjes. We zijn al vanaf het begin bij Profipack betrokken en inmiddels kijk ik niet 

eens meer naar de prijzen. De jarenlange samenwerking en goede service, vind ik 

belangrijker dan dat ik een rol noppenfolie ergens twee kwartjes goedkoper kan halen.

Naam: Jan Kastelein (bedrijfsleider)

Bedrijf: Van Maren Coating
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Wil je onze actuele prijzen ontvangen?
Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Of bekijk onze webshop.

Advies nodig?
Heb je een vraag over een van onze producten of zijn er andere 

onduidelijkheden? Geen zorgen, neem gerust met ons contact op. 


