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KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN

IN HET

BESTELPORTAAL

ZORGENVRIJ DANKZIJ HET

KLEDING 
MANAGEMENT 

SYSTEEM

- FONS SAS,

daar kun je op bouwen

AC T I E S

KRUIWAGEN
80LTR BASIS ROOD 4TECX €117,95

€69,95

3049506

https://portaal.vdbt.nl/3049506-kruiwagen-80ltr-basis-rood-4tecx?search=3049506
https://portaal.vdbt.nl
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Zorgenvrij dankzij het

Kleding 
Management 

Systeem

Eigen account
Omdat deze klus veel tijd van Fons begon te vergen, ging 
hij op zoek naar een partij die hem dit uit handen kon 
nemen. Gelukkig kreeg hij lucht van onze plannen. “We 
kennen GBI van Dijk Bouw en Techniek al lang, omdat we 
hier ook onze bouwmaterialen afnemen. Zij werkten aan 
een online oplossing voor bedrijfskleding: een website 
waar werknemers via hun eigen account hun werkkleding
kunnen bestellen. Oftewel: het Kleding Management 
Systeem.”

Enorme bus
Voordat het systeem in gebruik genomen kon worden, 
moest er eerst zicht komen op hoeveel werkkleding 
een medewerker in een bepaalde functie daadwerkelijk 
verbruikt. “Daar heeft GBI van Dijk Bouw en Techniek ons 
goed in ondersteund”, aldus Fons. “De volgende stap was 
het samenstellen van kledingpakketten per functiegroep. 
Maar ook de maten moesten vastgesteld worden. Er 
reed een enorme bus voor met alle soorten kleding. 
Medewerkers kwamen op afspraak passen. Dat was een 
vrolijke toestand.”

“Elke medewerker kan zelf rechtstreeks zijn of 
haar kleding in de juiste maat bestellen”

Geen ‘puntenlijsten’ meer
De maten, maar bijvoorbeeld ook de contactgegevens, 
werden door ons in het systeem gezet. Fons: “Elke 
medewerker kan nu zelf rechtstreeks zijn of haar kleding 
in de juiste maat bestellen. Er is ook een opmerkingenveld. 
Afgevallen of iets gegroeid? Dan meld je dat even online 
en ze passen het gelijk aan.” Medewerkers kunnen ook hun 
punten bekijken, vertelt Fons. “Iedereen krijgt bij ons een
X aantal punten per jaar. Die staan voor een bepaald 
budget dat ze vrij kunnen besteden. Ik hoef nu ook geen 
‘puntenlijsten’ meer bij te houden.”

Stukken effi ciënter
Ook fi jn: de bestelling wordt per persoon verpakt en 
met een duidelijke tenaamstelling binnen twee weken 
afgeleverd bij Muller Bouw. “Eerder was ik veel tijd kwijt met 
bestellingen controleren, uitzoeken wat voor wie was en zelf 
bundelen. Dat hoeft nu niet meer. Bij GBI van Dijk Bouw en 
Techniek heb ik bovendien maar één contactpersoon. Dat is 
een verademing. Het bedrukken van de kleding doen ze in 
eigen beheer; ook dat scheelt veel tijd.” 

Dik tevreden dus? Fons knikt: “In het begin waren er nog wat 
kinderziektes, maar die zijn allemaal verholpen. Sindsdien 
loopt het gesmeerd. Het hele proces van bestellen, 
uitleveren en administratie is nu stukken effi ciënter. Ik ben 
echt ontzorgd en kan iedereen het systeem aanraden.”
      Bovendien creëren we meer voorspelbaarheid in onze  
      bestellingen, wat onze levertijdigheid verhoogt. Zo is de 
      cirkel rond: we werken samen en we winnen samen.

Bij Muller Bouw is magazijnbeheerder/monteur Fons Sas sinds jaar en dag verantwoordelijk voor
de bedrijfskleding van het familiebouwbedrijf. Met zo’n 70 medewerkers was het altijd een fi kse
logistieke klus om iedereen van de juiste kleding te voorzien. Totdat ze overstapten naar het
Kleding Management Systeem van GBI van Dijk Bouw en Techniek.

Muller Bouw – dat sinds 1928 bestaat – is zijn tijd vaak vooruit. Fons Sas: “Zo werkten we hier al heel vroeg met bedrijfskleding. 
Eerst nog zonder belettering, maar wel al in één kleur. Het was altijd een hele klus om iedereen van de juiste kleding te voorzien. 
Zoveel mensen, zoveel maten en zoveel wensen. Want wat de één een fi jne broek of een prettige schoen vindt, bevalt een ander 

niet…”

Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. De 
geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel. Deelbare rits. Tricot bij de 
hals en mouwen. De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om 
irritaties te voorkomen. Het product kan industrieel gewassen worden. 60% 
katoen/40% polyester 310 g/m²

De 306 outdoor-handschoenen zijn bestand 
tegen de elementen, het hele jaar door. Omdat ze 
ondoordringbaar maar toch ademend zijn, houdt 
u uw handen droog en verliest u geen grip.
Dubbele latex-coating en elastisch polsmanchet.

Gladde helmschaal v.v. waterrand. Biedt 
bescherming tegen stoten tegen voorwerpen 
zoals stenen, tegels en andere voorwerpen.
Beschermt tegen elektrische ontladingen tot 
1000V AC of 1500V DC. Het harnas bevat een 
hoofdband (v.v. stoffen zweetband), nekband en 
zes bufferbanden. De hoogte kan worden 
aangepast met twee verschillende standen. 
Afstelling door tandwiel en verstelbare 
hoofdband. Gewicht: 0,318 Kg

De Steplite Easygrip veiligheidslaars biedt in alle 
omstandigheden een perfecte grip. De Steplite 
Easygrip is voorzien van een stalen neus en een 
stalen zool. De aangepaste leesten zorgen ervoor 
dat uw voet perfect in de laars gehouden wordt, 
wat naast veilig ook comfortabel werkt.Materiaal: 
PU, Neusbescherming: Staal, Tussenzool: Staal

De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke 
bewegingsvrijheid. De multifunctionele stretchstof combineert een laag 
gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend. 
Het product kan industrieel gewassen worden. Sluiting met rits en inwendige 
windvanger, zodat er geen wind binnenkomt. Ergonomisch gevormde 
mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen. Extra zichtbaar 
voor de omgeving door de refl ectieaccenten. 88% polyester/12% elastolefi ne 
275 g/m²

De duurzame Softshell Bomber heeft een sportieve en moderne belijning. 
De boord aan de onderzijde zorgt voor de moderne ‘bomber-look’ van deze 
comfortabele werkjas. De softshell is winddicht en waterafstotend. De 
refl ective piping langs de ritssluiting zorgt voor extra refl ectie details. De 
capuchon heeft verdekte koordstoppers en is niet afneembaar.100% 
Recycled Polyester, 310 g/m²

De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke 
bewegingsvrijheid. De multifunctionele stretchstof combineert een laag 
gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend. 
Het product kan industrieel gewassen worden. Sluiting met rits en inwendige 
windvanger, zodat er geen wind binnenkomt. Ergonomisch gevormde 
mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen. Extra zichtbaar 
voor de omgeving door de refl ectieaccenten. 88% polyester/12% elastolefi ne 
275 g/m²

€66,95

€52,95

€8,48

€7,25
€10,83

€6,95
€52,50

€38,95

€79,95

€63,95

7352960

7444721 53210214469208

7017715

KLEUREN

KLEUREN

MATEN*
XS t/m 4XL

MATEN*
XS t/m 4XL

SOFTSHELL BOMBER JACK

MASCOT LICHTGEWICHT WERKJACK

MASCOT SWEATSHIRT MET RITS

SHOWA HANDSCHOEN LATEX 
BLAUW/ZWART, MAAT L & XL

BEKINA STEPLITE EASYGRIP S5 
ZWART, MAAT 40 T/M 46

CLIMAX HELM 
5-RG DRAAIKNOP, WIT

MASCOT LICHTGEWICHT STRETCHBROEK

1259325

7353285

€92,33

€62,95

€93,50

€74,95

KLEUREN

KLEUREN

MATEN*
XS t/m 5XL

MATEN*
XS t/m 4XL

Meer weten over ons Kleding Management Systeem? 
Ga naar:

https://www.vdbt.nl/diensten/voorraadbeheer/
diensten-kleding-management-systeem

WORKWEAR

PBM

https://portaal.vdbt.nl/mascot-sweatshirt-rits-donkerantraciet-zwart-xs
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160394&search=1259325
https://portaal.vdbt.nl/lichtgewicht-stretch-broek-donkerantraciet-76c42
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160355
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160404
https://portaal.vdbt.nl/4469208-laarzen-black-star-s5-vh-40
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160405
https://www.vdbt.nl/diensten/voorraadbeheer/diensten-kleding-management-systeem/


DE ACTIES IN DEZE FOLDER ZIJN GELDIG VAN 01 APRIL T/M 31 MEI - 2021
Drukfouten onder voorbehoud

DE ACTIES IN DEZE FOLDER ZIJN GELDIG VAN 01 APRIL T/M 31 MEI - 2021
Drukfouten onder voorbehoud

BOUWPRODUCTEN

3757647 3757647 3757647

ROL 50M X 1,50M, 2176662 ROL 50M X 1,50M, 2176660 ROL 50M X 1,50M, 2176664

ROL 50m X 2M, 2420007 ROL 50m X 2M, 2420009 ROL 50m X 2M, 2420006

€145,62

€191,62

€140,51 

€198,72 

€90,08 

€127,71 

€69,95 €69,95 €39,95

€85,50 €85,50 €56,95

GEWAPENDE 
DAMPREMMENDE FOLIE

GEWAPENDE 
DAMPDOORLATENDE FOLIE

GEWAPENDE DAMPDICHTE FOLIE 
ROL 50M X 1,50M

STUCLOPER  
ROL 60M2 BREED +/-120CM

GEWAPENDE 
BEGLAZINGSFOLIE

VOEGENBAND
KWALITEIT BG1 MET KOMO KEUR 
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN

21868222176661 2477844

PALLET
ACTIE

GRIFFON HOUTLIJM 
VB20® FLACON 750 G, WATERBESTENDIGE, WITTE HOUTLIJM OP BASIS VAN PVAC

€11,0
7

€7,80
TAPE WIT 

REMOVABLE, 50MM, 33MT
DUCTTAPE 

GRIJS 48MM X 50MTR

5513211 967494

€262,63

€117,95
€41,09

€24,95

VANAF

€5,95

3757647 3757647

PER STUK PER STUK

PER STUK, DOOS 36 STUKS PER STUK, DOOS 36 STUKS

€11,26 €5,67

€11,26 €5,67

€6,75 €4,55

€5,99 €3,99

HOUTBOUWSCHROEF 
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

• Geschikt voor zwaardere, dragende 
  houtconstructies zonder voorboren 
• Voorzien van een snijpunt (hierdoor ook minder 
  kans op splijten van hout) 
• Groot draagvlak door grote schotelvormige kop 
• Voorzien van een ETA keur • TX-30: 6 x 40 mm t/m 
  6 x 200 mm • TX-40: 8 x 40 mm t/m 8 x 400 mm

VANAF

€5,952752235

188734

€11,0
7

€7,80

https://portaal.vdbt.nl/2752235-houtlijm-bison-griffon-prof-vb20-d3-pot-750g
https://portaal.vdbt.nl/2176662-gewapend-dampdoorlatende-folie-50x150m-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/2176660-gewapend-dampremmende-folie-50x150m-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/2176664-gewapende-beglazingsfolie-50x150m-4tecx?search=2176664
https://portaal.vdbt.nl/2176661-gewapend-dampdichte-folie-50x150m-4tecx?search=2176661
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160409
https://portaal.vdbt.nl/2477844-dichtband-bg1-komo-15-3-10-mtr-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/5513211-tape-wit-removable-50mm-33mt
https://portaal.vdbt.nl/967494-ducttape-grijs-48mm-x-50mtr-tesa
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160406
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boren slangen

Hogedrukreinigers

5 MM X 160 MM

10 MM X 160 MM

6 MM X 160 MM

12 MM X 160 MM

8 MM X 160 MM

€8,41

€8,41

€9,35

€10,34

€11,48

€3,90

VOOR VOORVAN VAN

€3,90

€4,50

€4,90

€5,50

SDS+ HAMERBOOR 4-SNIJDER
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN
• Voor boren in (gewapend) beton, (natuur)steen,

cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels. 
• Volledig hardmetalen boorkop. 
• Voorzien van centreerpunt.”

SDS+ HAMERBOOR 4-SNIJDER
BOX 10 STUKS
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN

VOOR

SDS+ HAMERBOOR 4-SNIJDER

DIAMANT DOZENBOOR 
DROOG ECO 82MM 102183

MONTAGESPIL 
M16 X ZESKANT INCL. CONISCHE 
CENTREERBOOR DIAM. 8MM

DIAMANT DOZENBOOR 
DROOG PREMIUM 82  102190 
HTS082604P

MONTAGESPIL
M16 X SDS+ INCL. CONISCHE
CENTREERBOOR DIAM. 8MM

510414 290679752447 777965

€57,-

€39,-
€15,50

€12,50
€77,-

€49,-
€19,-

€15,-

12,5 X 17 MM, 50M

19 X 25 MM, 50M

25 X 32 MM, 50M

32 X 42 MM, 50M

40 X 50 MM, 50M

50 X 62 MM, 25M

€78,50

€135,-

€210,50

€312,50

€471,50

€370,75

€42,-

€79,-

€125,-

€185,-

€279,-

€220,-

VOORVAN

WATERSLANG TRICOTECH PVC GEEL
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN

• norm: EN ISO 1307 
• min. temperatuurbereik: -10 
• max. temperatuurbereik: +60 
• materiaal binnen- en buiten 

wand: PVC 
• productiewijze binnen- en

buitenwand: Glad 
• werkdruk bij 20° C: 10 bar
• barstdruk: 25 bar

143596

De hogedrukreiniger is voorzien van 4 
verschillende nozzles 0°, 15°, 45° en lagedruk, die 
door middel van een snelkoppeling gemonteerd 
worden.

Aquabar 180/9, 180 bar 9 ltr/min, 50°C, 5,0 PK 
Honda 5 liter

Uitvoering: mobiel
werkdruk: 30 - 130 bar
doorloopcapaciteit: 600 l/h
motortoerental: 2.800 t/min
elektrische aansluitwaarde: 230 V / 12 A / 50 Hz
vermogensopname: 2,8 kW
vermogensafgifte: 2 kW
gewicht: 31,5 kg

Soort: Koudwater
Wateropbrengst: 15 l/m
Werkdruk: 200 bar
Temperatuur: 50°C
Vermogen: 5800 w
Hd slang: 10 meter
Voeding: 400 v

€928,-

€699,- €799,-

€649,-€1704,-

€1250,-

11204 58867 3757401

HOGEDRUKREINIGER 
AQUABAR BENZINEMOTOR 
HC180/9

HOGEDRUKREINIGER
HOGEDRUKREINIGER BUGGY 
COMPACT 200/15 T

HOGEDRUKREINIGER 
K1152TST

tuinmachines

GRASMAAIER
MAKITA LXT  2X18 V ACCU 
46CM DLM462Z

€725,-

€594,50

€329,-

€269,78
€109,-

€89,38

€289,-

€236,98
€209,-

€171,38

€329,-

€269,78

€171,38
€171,38
€171,38

Sterke grasmaaier met een robuust stalen maaidek en een 
maaibreedte van 46 cm geschikt voor gazons tot 1800m2.
Werkt op twee accu’s, maar plaatsing van vier accu’s mogelijk 
voor het verdubbelen van de looptijd. Standaard geleverd met 
mulchplug voor een goede verzorging van het gazon.
Sterke accu grasmaaier voor grote gazons.

Let op! Zonder accu’s en lader, in 
doos.  Professionele 
accubosmaaier met lage 
trillingen, lage geluidsproductie, 
laag gewicht en zonder uitstoot 
van schadelijke stoffen.
Koolborstelloze motor voor 
minder vermogensverlies.

Handige compacte accubladblazer met lage trillingen, lage 
geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. 
Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid 
zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de 
onderhoudskosten van een benzinemotor. Drietraps instelbare blaaspijp 
met een verstelbereik van 100mm. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik 
van Lithium-ion accu. Door het gebruik van twee 18 V batterijen in serie 
worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte 
batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de 
zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.”

BLADBLAZER
MAKITA LXT 2X18 V ACCU

DUB362Z

BOSMAAIER
MAKITA LXT 2X18 V ACCU
BASIC D-GREEP DUR364LZ

GRASMAAIER
MAKITA LXT 2X18 V ACCU
43 CM DLM432Z

€315,-

€258,30

Sterke accu-aangedreven grasmaaier voor middelgrote gazons.
Standaard geleverd met Mulchplug voor een goede verzorging 
van het gazon. Lage verbruikskosten door minder onderhoud 
en het ontbreken van brandstof en olie. Dubbel accu systeem: 
het gemak van 18 V, de kracht van 36 V. Uitgerust met 
acculading waarschuwingssysteem: één voor elke accu.

Let op! Zonder accu’s en lader, in doos
Lichtgewicht accutrimmer met solide 
aluminium schacht. De trimmer is 
eenvoudig in hoogte verstelbaar. Lage 
verbruikskosten door minder onderhoud 
en het ontbreken van brandstof en olie.
Met beveiliging voor diepontlading van 
de accu: LED-indicator geeft de status 
aan. Eenvoudig te kantelen kop maakt 
hem geschikt voor het snijden van 
graskanten. Stil en milieuvriendelijk door 
het gebruik van Lithium-ion accu.

TRIMMER
MAKITA LXT 18 V ACCU
DUR181Z 

€109,-

€89,38
TRIMMER
MAKITA LXT 18 V ACCU
DUR181Z 

Deze heggenschaar werkt dankzij de accu 
stil, milieuvriendelijk en tegen zeer lage 
verbruikskosten. Het zeer lage gewicht, een 
perfecte balans, de verminderde trillingen 
optimaliseren het gebruiksgemak. De 
slagsnelheid kun je in drie stappen zelf 
regelen. Hierdoor schakel je moeiteloos van 
een hoge slagsnelheid voor bijvoorbeeld een 
buxushaag naar een lagere slagsnelheid 
voor een beukenhaag. De DUH601 heeft een 
lengte van 60cm.

€289,-

voor een beukenhaag. De DUH601 heeft een 

HEGGENSCHAAR
MAKITA LXT 18 V ACCU 
60 CM DUH601Z

Let op! Zonder accu’s en lader, in doos.Professionele 
kettingzaag met lage trillingen, lage geluidsproductie, 
laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
Door compacte bouw en laag gewicht ideaal voor 
snoeiwerkzaamheden. Dubbel accu systeem: het 
gemak van 18 V, de kracht van 36 V.

KETTINGZAAG
MAKITA LXT 2X18 V ACCU 
35 CM DUC353Z

8123249

5167501

5449269

7158050

5898619

4511715

8062350

€315,-

€258,30

4962799 4962811
IN MEER MATEN VERKRIJGBAAR IN MEER MATEN VERKRIJGBAAR

6,0X100/160MM

8,0X100/160MM

10,0X100/160MM

12,0X 150/210MM

14,0X150/210MM

€81,37

€93,47

€103,37

€140,15

€217,08

€34,99

€39,99

€49,99

€59,99

€79,99

https://portaal.vdbt.nl/510414-diamant-dozenboor-droog-eco-82mm-102183
https://portaal.vdbt.nl/752447-diamant-dozenboor-droog-premium-82-102190-hts082604p
https://portaal.vdbt.nl/290679-montagespil-h-16-hd01000000
https://portaal.vdbt.nl/777965-montagespil-sds-m16xsds-hdo160
https://portaal.vdbt.nl/4962799-hamerboor-sds-4-sn-50-x-160-mm-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/4962811-hamerboor-sds-4-sn-6-x-160-mm-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/143596-waterslang-tricotech-125x17mm-10-bar-15-tot-60-graden
https://portaal.vdbt.nl/11204-hogedrukreiniger-aquabar-benzinemotor-hc180-9
https://portaal.vdbt.nl/58867-hogedrukreiniger-buggy-compact-200-15-t
https://portaal.vdbt.nl/3757401-hogedrukreiniger-k1152tst
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160408
https://portaal.vdbt.nl/5167501-2x18v-bladblazer-basic-dub362z
https://portaal.vdbt.nl/5449269-2x18v-bosmaaier-basic-d-greep-dur364lz
https://portaal.vdbt.nl/7158050-18-v-heggenschaar-60-cm-duh601z
https://portaal.vdbt.nl/5898619-2x18v-kettingzaag-basic-35-cm-duc353z?search=5898619
https://portaal.vdbt.nl/4511715-makita-18-v-trimmer-dur181z
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160407
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STORE

SHOWROOM PERSOONLIJK
CONTACT

WEBSITE KENNIS VOORRAAD-
BEHEER

BEZORGDIENST REPARATIES KEURINGEN

WWW.
VDBT

.NL

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG

8:00 - 17:30

SWEELINCKSTRAAT 5
5344 AE OSS

0412 634831

M E E PA K K E R S

€11,57

€5,99

5731764 25682825731770

KABELBINDER 
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN

KABELBINDER 
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE MATEN

BIG BAG
91X91 X110 1500KG

VANAF

€0,85 VANAF

€0,85

Dankzij FlowFit hoef je nooit meer te 
zwoegen en zweten en maak je 
nooit meer foute verpersingen. 
Ervaar het zelf!

Wanneer: 11 mei 

Tijd: vanaf 15.00 uur

Waar: Showroom GBI van Dijk 
            Bouw en Techniek

DEMOMIDDAG VOOR DE INSTALLATEUR

Maak kennis met hét aanvoersysteem van de toekomst!

https://portaal.vdbt.nl/5731764-kabelbinder-100mm-b-25mm-zwart-100st-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/5731770-kabelbinder-100mm-b-25mm-naturel-100st-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/2568282-big-bag-91x91-x110-1500-kg



