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DOE JE EEN BESTELLING 
VAN € 150,00 EURO* OF MEER?

 
DAN KRIJG JE GRATIS EEN GAVE BEANIE MET USB 

OPLAADBARE LED VERLICHTING. SUPERHANDIG! 
DUS VOOR JOU GEEN DONKERE DAGEN DEZE WINTER.

G R AT I S 
EEN GAVE BEANIE 
MET OPLAADBARE 
LED VERLICHTING

* Bij de actie geldt: prijs is exclusief btw en zolang de voorraad strekt.

WINKEL! SHOP!
In januari 2022 is Bedrijfskledingonline 
verhuisd naar een winkelpand in Joure: 
Midstraat 205. Je vindt ons aan de rand 
van centrum, waar je letterlijk gratis voor 
deur kunt parkeren! Een ruime winkel waar 
de diverse merken volop vertegenwoordigd 
zijn. Ons assortiment wordt steeds verder 
uitgebreid. Zo hebben wij onlangs nieuwe 
merken als Steel Blue (werkschoenen), 
247 Jeans, Clique en Jobman toegevoegd. 
En er komt meer! Wij houden je graag op 
de hoogte. Volg ons daarom op sociale 
media.

KLEDINGMANAGER
Bedrijfskledingonline beschikt over een 
geavanceerd KMS (Kleding Management 
Systeem). Dit is een eigen online omgeving 
waarin je overzichtelijk alle ‘eigen artikelen’ 
kunt managen. Van hieruit kun je bijvoorbeeld 
eenvoudig bestellen. Ook kun je hier jouw 
bestelhistorie inzien en rapportages ontvangen. 
Het is zelfs een optie om personeel zelf de 
kleding te laten bestellen en dit met een  
gekozen budget beheersbaar te houden. 
Hiermee nemen we je veel werk uit handen, 
maar verlies je geen overzicht. 
Advies nodig? Wij delen onze kennis graag.

WINKEL

ONLINE 
IN DE 
BUURT! 
Bedrijfskledingonline.nl is specialist in het leveren van bedrijfskleding, 
werkkleding, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen  
(PBM). We leveren in Nederland en België. Wij zorgen ervoor dat  
jij of je personeel goed beschermd, comfortabel en met een  
passende uitstraling het bedrijf vertegenwoordigt. Hierbij kan 
er gekozen worden uit gerenommeerde merken zoals Dassy, 
Blåkläder, Snickers, Helly Hansen, Portwest, Sixton en Base. Doordat 
wij meerdere merken verkopen kunnen wij uitgebreid advies geven 
over welke kleding het beste past bij jouw gebruik en vakgebied. 
Bedrijfskledingonline kan voor vrijwel elk vakgebied, werkomgeving 
en budget een passende outfit bieden. Voor bedrijven, zzp’ers en 
klussers! Én eenvoudig online te bestellen.

EERLIJK ADVIES
Een persoonlijke benadering staat bij Bedrijfskledingonline voorop! 
Wij nemen graag werk uit handen. Leg jouw vraag bij ons neer en 
wij komen letterlijk met een passende oplossing. Pasmodellen 
leveren, assortiment samenstellen, inzicht over bedrukken van de 
kleding, alles voor een goed advies. Je kunt ‘onze catalogus’ ook 
online bekijken. Het assortiment is (nog) groter dan wij in de  
webshop tonen. Zijn er vragen of ben je op zoek naar specifieke 
werkkleding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.  
Wij helpen je verder!

VRAGEN? VRAGEN!
Met de catalogus willen wij jou in de toekomst blijven informeren 
over producten en ontwikkelingen. We willen jou inspireren, 
nieuwsgierig maken en een goede indruk geven van wat Bedrijfs-
kledingonline voor jou en je bedrijf kan betekenen. Laten wij het 
duidelijk stellen: Heb je vragen? Vragen! 

Team Bedrijfskledingonline

ALLES-IN-1
Voordeel van ‘de winkel in de buurt’, is dat wij  

advies op maat kunnen geven. Je kunt de kleding 
passen én voelen. Jij weet tenslotte het beste wat 

goed zit voor jou. Het pand is de spil van ons bedrijf. 
Hier vind je onze winkel – kantoor – webshop en het 

borduur- en drukatelier. Doordat wij 1 mei 2022 
Borduurstudio Stitch & Impress hebben overgenomen  

vindt het bedrukken en borduren van alle  
kleding namelijk bij ons zelf plaats. 

Alles onder één dak! Wel zo eenvoudig.

BEDRIJFSKLEDING 
ONLINE

COLOFON
TEKSTEN: LOTTE VAN DER MEIJ

FOTO’S: KENNY DOUWENGA
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DASSY
Hilde de Vries, al 12 jaar 
accountmanager bij DASSY

DASSY is in 2007 opgericht in België. Hun missie kan worden 
samengevat in één quote: ‘Workwear that does the job for you’. 
Speerpunten zijn kwaliteit, duurzaamheid, functionaliteit en 
design. Bovendien heeft DASSY het hele proces van ontwerp tot 
logistiek in eigen beheer. Een echte troef!

De nieuwste collectie van DASSY laat zien dat flexibiliteit en comfort 
in de kleding erg belangrijk is geworden. Hilde vertelt: 
“Zo ontwikkelden we een reeks Super Flex werkbroeken in 4-way 
stretch binnen de D-FX Flex collectie”. Alle kleding wordt vakkundig  
ontworpen en getest voor typische werksituaties. Er wordt goed 
nagedacht over de functionaliteit van de kleding. Bijvoorbeeld bij 
schilder- en stukadoorkleding is het belangrijk dat de zakken op de 
juiste plek zitten. De messen en kwasten zijn binnen handbereik en 
zitten niet in de weg. 

DASSY onderneemt duurzaam, gericht op mens en milieu. “Niet  
alleen werken we met 100% schadevrije stoffen, ook zorgen we 
voor de beste arbeidsomstandigheden in onze fabriek”, aldus  
Hilde. Ze vervolgt: “Ook zorgen we ervoor dat het transport zo  
effeciënt mogelijk verloopt”. Dit alles met het uiteindelijke doel voor 
ogen: met de kleding van DASSY de prestaties van professionals 
veiliger en praktisch maken.  

“DASSY 
WERKKLEDING 

VOOR DE ÉCHTE 
PROFESSIONALS”

DASSY



Scan de QR code en 
vind de complete outfit

in onze webshop

SHOP
THE
LOOK

SHOP
THE
LOOK
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BLÅKLÄDER
Bas Bijen, Vertegenwoordiger in 
Noord Nederland sinds 2008

“We staan voor kwaliteit”.

Blåkläder is wereldwijd één van de toonaangevendste 
leveranciers van werkkleding, handschoenen en 
schoenen. Het is in 1959 opgericht in Zweden door de 
familie Gustavsson. Nog steeds staan zij aan het roer 
van dit inmiddels gigantische bedrijf. Bij Blåkläder 
stellen ze hoge eisen aan de functionaliteit, kwaliteit 
en design van de kleding. Tevens is duurzaamheid 
een heel belangrijk aspect geworden. Ze beheren het 
hele productieproces zelf, van productontwikkeling tot 
het verzorgen van goede arbeidsvoorwaarden voor 
de medewerkers in hun fabrieken in Azië.  
Zweden is een echt textielland, ze zijn creatief en 
vooruitstrevend. Blåkläder is continu in ontwikkeling 
om hun kleding te verbeteren. “Een werkbroek 
bestaat uit 89 onderdelen, ter vergelijking: een jeans 
bestaat slechts uit 12 onderdelen” geeft Bas aan. Qua 
ontwerp is werkkleding minder tijdgebonden, hierdoor 
kan een ‘collectie’ langer mee, wat het duurzamer maakt.

De kleding wordt extra versterkt daar waar nodig en 
voorzien van driedubbele stiknaden. “We staan echt 
voor kwaliteit, op de stiknaden krijg je levenslange 
garantie” zo vertelt Bas. Blåkläder groeit jaarlijks  
wereldwijd met ruim 20%. Ons uiteindelijke doel is dat 
de klant, de eindgebruiker, zo efficënt, professioneel 
en veilig mogelijk aan het werk kan gaan.

BLåKLÄDER
NEW WAVE TEXTILES B.V.
Bjorn Borger, Accountmanager Noord-Oost 
Nederland sinds 2021

New Wave Textiles is een organisatie 
gespecialiseerd in het servicegericht aanbieden 
van promotionele kleding, zakelijke kleding, 
sportkleding, werkkleding en custom made 
kleding in de Benelux. Sinds 1999 is New 
Wave Textiles onderdeel van de New Wave 
Group AB, een van oorsprong Zweeds bedrijf 
dat producten en merken koopt, ontwerpt en 
ontwikkelt. De focus van New Wave Textiles 
ligt bij het aanbieden van artikelen met een 
sterke prijs/kwaliteit verhouding. Service, 
loyaliteit en samenwerking zijn hierbij 
belangrijke speerpunten. 
 
“Clique is onze trots en de kern van de  
promotionele wereld” vertelt Bjorn, hij vervolgt: 
”De kracht zit hem in het brede assortiment, 
hoge kwaliteit, een uitgebreid kleurenpalet 
en de vele maten”. Naast de merken Clique 
en Jobman, biedt New Wave Textiles ook 
merken als Craft en Cutter & Buck aan.  
Door de merken te combineren hebben ze 
de mogelijkheid om elke klant een passend 
voorstel te doen.
De kleding kan gemakkelijk gepersonaliseerd 
worden. Zo kun je jouw personeel voorzien 
van goed zittende kleding passend bij de 
uitstraling van jouw bedrijf. Want naast het 
functionele aspect wordt er tegenwoordig 
ook steeds meer waarde gehecht aan 
comfort en pasvorm van bedrijfskleding. 
De collecties van New Wave Textiles zijn 

daarom goed afgestemd op 
de huidige vraag. 
Een van de voordelen van een 
sterk overkoepelende organisatie 
als de New Wave Group is de 
gedeelde Europese voorraad. 
“Een voordeel hiervan is dat 
wij hierdoor altijd zeer snel 
kunnen leveren” besluit Bjorn. 

NEW WAVE TEXTILES

SHOP
THE
LOOK
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FBF GROEP
Daniël Bosma, mede eigenaar sinds 2008

FBF groep bouwt op een maat-
schappelijke en veilige wijze aan 
het verduurzamen van gevels van 
huizen. Het is belangrijk op deze 
manier bij te dragen aan een  
gezond leefklimaat. Het werk dat  
zij verrichten zijn gericht op het 
isoleren en renoveren. Door dit 
werk gaan gevels jaren langer 
mee. FBF groep heeft een kantoor 
in Joure en Groningen met zo’n 
kleine twintig man aan het werk. 
“Het zijn bouwgerelateerde  
werkzaamheden, veelal in de  
buitenlucht”, vertelt Daniël, hij  
vervolgt: “Het is dus belangrijk dat 
de kleding die onze medewerkers 
dragen hun beschermt tegen  
weer en wind”.  

Sinds Bedrijfskledingonline.nl een 
fysieke winkel heeft, ervaren ze  
veel voordelen. Het contact is 
laagdrempelig en de lijnen kort. 
Hierdoor is de communicatie 
helder en snel. Daniël legt uit: 
“Onze mannen kunnen de winkel 
binnenlopen om kleding of  
schoenen te passen en als we 
iets nodig hebben wordt het snel 
geleverd”. We bestellen vaak in één 
keer alle winterjassen, truien en 
t-shirts. Alle door ons bestelde 
kleding wordt door Bedrijfskleding-
online voorzien van 
ons logo. “Voor ons is 
het perfect dat dit 
allemaal op één adres 
kan én zo dichtbij” 
besluit Daniël. 

WIERDA
Sonja de Boer, afdeling inkoop

Wierda is specialist in het ontwikkelen en 
produceren van maatwerk transportoplossingen. 
Ze hebben vestigingen in Joure, Heerenveen en 
Drachten. Er werken zo’n honderd mensen op 
verschillende afdelingen. Denk aan o.a.  
monteurs, verkopers, kantoormedewerkers.  
Ze doen al jaren zaken met Bedrijfskledingonline 
en zijn zeer tevreden.  Sonja geeft aan: “Kleding 
die onze werknemers dragen wordt vies en moet 
lekker zitten en veilig zijn” ze vervolgt: “Ze leveren maatwerk, denken 
mee en het is in de buurt”. Doordat Bedrijfskledingonline onlangs 
heeft geinvesteerd in een meetapparaat voor schoenen, heeft Wierda 
hier veel profijt van, de pasvorm is beter, waardoor miskopen bij 
hun medewerkers voorkomen kunnen worden. Bij Wierda wordt o.a. 
bedrijfkleding van de merken Blakläder en Dassy gedragen. “Dit sluit 
het meest aan bij onze prijs en kwaliteit wens” aldus Sonja.

Wierda werkt met samengestelde pakketten. Werknemers kunnen 
bijvoorbeeld schoenen uitzoeken uit een speciaal voor Wierda  
geselecteerde collectie. Dat werkt perfect. “De informele sfeer is 
prettig, geeft Sonja aan, doordat ik iedereen persoonlijk ken, zijn de 
lijnen kort”. “Als ik mail weet ik dat ik snel een reactie ontvang, is dat 
niet zo, dan ga ik mij zorgen maken”, zegt Sonja lachend.

AQUACELL 
Wietze Oenema, magazijnbeheerder en inkoper sinds 2017 
 
Bij zacht water denk je aan AquaCell, de meest verkochte 
waterontharder van Nederland. AquaCell is gevestigd in Joure 
en plaatst waterontharders bij particulieren, met eigen monteurs 
door het hele land.    

Wietze over Bedrijfskledingonline: “Sinds wij   
bij AquaCell met Bedrijfskledingonline  
werken, merken we hoe fijn het is om korte  
lijnen te hebben. Bedrijfskledingonline levert 
ons echt maatwerk met samengestelde  
kledingpakketten, dat werkt heel prettig.   
Wij kunnen met Bedrijfskledingonline snel 
schakelen en ze houden ons overal van op de 
hoogte’’.  De monteurs en hun kleding zijn voor 
AquaCell écht het visitekaartje. Hun kleding 
dient dan ook altijd netjes en schoon te zijn. 
De AquaCell monteurs zijn herkenbaar aan 
het AquaCell logo en kleur van hun kleding. 
Een groot voordeel is dat de levertijden kort 
zijn en vooral dat er gepast kan worden in de 
winkel. Wanneer onze monteurs bij ons in  
Joure zijn kunnen ze daardoor direct even 
langs de winkel om kleding en schoenen  
te passen! 

 
AquaCell en Bedrijfskledingonline werken samen in het  
‘KMS systeem’, hierin heeft elke monteur een eigen profiel met  
de per afdeling beschikbare kleding, weergeven in de juiste maat. 
In het KMS systeem wordt er een historie opgebouwd, het voordeel 
hiervan is dat we lopende orders gemakkelijk kunnen terugvinden  
in ons overzicht.  

Hierdoor kunnen we gemakkelijk en snel een kledingbestelling 
doorzetten.

WAT ZEGGEN
ONZE KLANTEN...
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HELLY HANSEN
Sjacco Miedema, key accountmanager 
sinds 2019

Helly Hansen is een Noors bedrijf dat sinds 
1877 bestaat en vanuit Oslo wereldwijd  
opereert. Naast werkkleding en werkschoenen 
staat Helly Hansen bekend om de sportkleding, 
het is wereldwijd een grote speler in de water- 
& wintersport. Sportwear en Workwear zijn 
nauw met elkaar verweven. Juist doordat 
Helly Hansen zoveel kennis en expertise  
heeft op sportkledinggebied, wordt deze  
ook volop ingezet in de Workwear: denk aan 
zichtbaarheid en zweetvrije stoffen of broeken 
met stretch. “Onze kleding wordt gedragen 
onder de meest extreme omstandigheden”, 
vertelt Sjacco, hij vervolgt “daarom zijn droog, 
warm en veilig werken drie zeer belangrijke 
speerpunten”.

Helly Hansen blijft, al dan niet samen met 
technische partners, hun expertise continu 
ontwikkelen. Één van de nieuwste 
ontwikkelingen: hi-vis kleding dat zichzelf 
d.m.v. kunst- of daglicht in vijf minuten 
oplaadt, waarna je vervolgens tien uur lang 
zichtbaar bent op wel 200 meter afstand. 
Tevens is duurzaamheid een ontzettend 
belangrijke pijler binnen HH. Zo produceren 
ze bijvoorbeeld fleeces gemaakt van 100% 
gerecyclede petflessen. Ook wordt er door 
HH in de fabrieken gecontroleerd of er ter 
plaatse water wordt gerecycled en er  
gewerkt wordt volgens de juiste arbeidsvoor-
waarden. Een product van Helly Hansen is 
fashionable, draagt comfortabel en heeft als 
kenmerk een uitstekende kwaliteit waardoor 
de belasting op het milieu minimaal is.
Met Helly Hansen kleding ben je een waardig 
visitekaartje van jouw bedrijf.

HELLY HANSEN

“WIJ ZIJN 
TRENDSETTER 
IN DE WORKWEAR 
MARKT”

SNICKERS 
WORKWEAR
Martin Visser, 
vertegenwoordiger sinds 2017

Snickers is eind jaren zeventig ontstaan 
door onvrede van installateur Matti Viio 
over zijn werkkleding. Met de gedachte dat 
hij het zelf beter kon, ging hij aan de slag de 
perfecte werkbroek in elkaar te zetten. Zie 
daar de basis van Snickers is geboren, 
het woord Snickers is afgeleid van het 
Zweedse woord snickare dat timmerman 
betekent. Hun missie: het werkzame leven 
beter, slimmer en veiliger te maken. Het 
eindproduct moet kwalitatief hoogwaardig 
en functioneel zijn. Tevens ook modieus. 
Het assortiment wordt twee keer per jaar 
aangevuld met vernieuwde artikelen. 
“Innovatie staat voor ons hoog in het 
vaandel”, aldus Martin. Onze slogan is 
#inventingworkwear. Martin vervolgt 
“We willen blijven verbeteren zoals betere 
stoffen, druknopen, ritsen en pasvormen. 
Hiervoor halen we onze expertise uit allerlei 
andere branches zoals de sport en fashion”.

Uniek aan de broeken van Snickers is, dat ze 
in één breedte maat, maar liefst vijf lengte 
maten kunnen leveren. Hierdoor is er altijd 
een passend model en maat beschikbaar.
Tevens zorgen wij ervoor dat onze voorraden 
in het depot in Polen goed gevuld zijn. Zodat 
we de juiste artikelen, modellen en kleuren 
waar vraag naar is, voorradig hebben voor 
onze afnemers. We willen dat mensen 
bij het dragen van Snickers trots zijn op 
zichzelf en vol (zelf)vertrouwen aan de 
slag kunnen.

SNICKERS

“INNOVATIE STAAT 
VOOR ONS HOOG IN 

HET VAANDEL”

SHOP
THE
LOOK

SHOP
THE
LOOK
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PORTWEST
Theo Bosma, 
vertegenwoordiger sinds 2018

Portwest is een Iers familiebedrijf, dat is ontstaan in 1904 in het plaatsje West 
Port. Portwest is een wereldwijd (meer dan 130 landen!) innovatief bedrijf. 
Ethisch handelen en verantwoord werken staat hoog in het vaandel. 
Het bedrijf werkt met eigen fabrieken en experts. Hierdoor worden producten 
continu verduurzaamd, verbetert en vernieuwd.  “Denk bijvoorbeeld aan  
veiligheidshandschoenen die voorzien zijn van touchscreen vingertoppen”  
vertelt Theo Bosma. De kleding en accessoires worden daarnaast continu  
getest zodat ze aan de certificering van alle betreffende continenten voldoen. 

De visie van Portwest kun je in één quote samenvatten: “One stop shop voor  
veiligheid”. Een ruim assortiment bestaande uit zo’n 1350 unieke producten. 
Denk aan werkkleding met vlamwerende elementen. Andere veiligheids  
elementen zijn o.a. de snijweerstand en hoge zichtbaarheid. Als drager wil  
je tenslotte onbezorgd aan het werk kunnen.

Het is een dynamische collectie. Pasvorm wordt steeds belangrijker. Er wordt 
meer waarde gehecht aan een product dat naast dat het voldoet aan alle 
veiligheidsnormen, tegelijk ook goed staat. Tenslotte, bij de kleding zit altijd een 
gebruiksaanwijzing zodat je weet hoe je de kleding het beste kan behandelen, 
zodat het zo lang mogelijk veilig gedragen kan worden. “Veiligheid gaat voor 
alles” aldus Theo.

PORTWEST

“ONE STOP 
SHOP VOOR  
VEILIGHEID”
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Een hoogwaardige bescherming tijdens 
jouw werkzaamheden kan van cruciaal  

belang zijn. Bij Bedrijfskledingonline vind je 
een groot assortiment aan multinorm en 

hivis multinorm werkkleding die een  
veelzijdige, multifunctionele bescherming 

biedt. Denk hierbij aan vlamvertragende 
bescherming, lassen, antistatische eigen-
schappen, bescherming tegen elektrische 

vlamboog en vloeibare chemicaliën.  
Op zoek naar multinorm werkbroeken,  

jassen, vesten, overalls, die jou beschermen 
in diverse omstandigheden? 

Wij leveren multinorm kleding van 
diverse merken en kunnen zo altijd 

een passende oplossing bieden!

MULTINORM

STEEL BLUE

De beste vakmensen verdienen het beste materiaal 
en de beste werkschoenen horen daarbij. 
Zo simpel is het voor Steel Blue.

Steel Blue is in 1995 in Australië begonnen met  
het maken van comfortabele werkschoenen en 
hebben gaandeweg belangrijke verschillen  
gemaakt in de wereld van veiligheidsschoenen.  
De unieke stijl van de werkschoenen van Steel Blue 
is onderscheidend en stoer. Wij zeggen niet voor 
niets: Wear your image!

Steel Blue biedt een 30-dagen 
100% comfortgarantie voor mensen voor  
Steel Blue werkschoenen kiezen! 

SIXTON

Passie en vakwerk, van een Italiaanse 
maker met scherp oog voor detail. 
Dat is wat de veiligheidsschoenen van 
Sixton Peak zo bijzonder maakt.

De schoenen van Sixton Peak staan 
voor veilig en comfortabel werken, 
zonder daarbij in te leveren op stijl. 
De collectie is toonaangevend en 
onderscheidend. Met diverse lijnen 
biedt de Italiaanse producent een 
overtuigende veiligheidsschoen voor 
werkzaamheden in elke branche.

BASE

Comfort heeft BASE Protection 
geïnspireerd bij de start van haar 
activiteiten. Het Italiaanse bedrijf 
produceert werkschoenen waarin 
technologie en functionaliteit 
gecombineerd worden om tegemoet 
te komen aan wensen van de 
professionele en veeleisende klant. 

De toegevoegde waarde van het 
bedrijf is de aandacht voor het 
milieu. Eco-duurzaamheid, comfort, 
technologie en efficiëntie zijn de 
pilaren van het bedrijf, zodat veilig 
werken een plezier is.
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Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

Bezoek onze winkel:
Midstraat 205  |  8501 AM  |  Joure
0513-724641  |  verkoop@bedrijfskledingonline.nl

Doe je een bestelling van 
€ 150,00 euro* of meer? 

Dan krijg je gratis een gave 
beanie met usb oplaadbare 
LED verlichting. Superhandig! 
Dus voor jou geen donkere 
dagen deze winter.

Bestel in de webshop, kom 
naar de winkel of neem 
contact met ons op via: 
verkoop@bedrijfskledingonline.nl. 
Bellen met de klantenservice kan 
uiteraard ook: 0513 - 724 641

G R AT I S 
EEN GAVE BEANIE 
MET OPLAADBARE 
LED VERLICHTING

* Bij de actie geldt: prijs is exclusief btw
 en zolang de voorraad strekt.


