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Dear Business Partner, 

Landport celebrates its 25-year anniversary this year. A quarter 
century to be proud of. A quarter century in which Landport 
has established itself as the premier European battery 
specialist. Of course, we are able to celebrate this milestone 
primarily because of you, our trusted partner, and growth is 
our mutual goal. We are also happy to be part of the Louwman 
Group, as this enabled us to ensure our growth in all areas.
Batteries are not a product that normally excites strong 
emotions. At least, not until the car won’t start and the battery 
is the first thing blamed. Landport employees feel different: 
they are genuinely dedicated to our product. Each day, they 
strive to fulfil all the needs of our customers. I am very grateful 
to them for their drive and professionalism.

René Klick, Managing Director

Beste relatie, 

Landport viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Een kwart eeuw 
geschiedenis om trots op te zijn. Een kwart eeuw waarin 
Landport zich heeft gevestigd als dé accuspecialist in Europa. 
Het is een mijlpaal die wij bovenal aan u te danken hebben. In 
vertrouwen bouwen wij samen aan groei. Dat is uw en ons doel. 
Bovendien zijn wij in de gelukkige omstandigheid onderdeel te 
zijn van de Louwman Group. Wij hebben onze groei daardoor 
in alle opzichten kunnen borgen. Het product accu roept 
normaliter geen emoties op. Totdat de auto niet start en er als 
eerste geroepen wordt “dat het wel aan die accu zal liggen”. 
Voor de medewerkers van Landport ligt dat anders. Zij zijn 
oprecht betrokken bij ons product. Iedere dag opnieuw vullen 
ze alle klantwensen maximaal in. Ik ben ze zeer erkentelijk voor 
hun gedrevenheid en professionaliteit.

René Klick, Algemeen Directeur 

René Klick
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Oog voor milieu 
Landport heeft een 
inzamelsysteem voor gebruikte 
accu’s. Gecertificeerde 
verwerkers halen de gebruikte 
accu’s op bij de inleverpunten 
om ze vervolgens op de juiste 
manier te verwerken tot weer 
bruikbare grondstoffen.

An Eye for the Environment 
Landport maintains its own 
collection system for used 
batteries. Certified handlers 
gather used batteries from 
collection points and properly 
recycle them back into usable 
products.

Sinds de oprichting in 1993 is Landport 
uitgegroeid tot succesvol accuspecialist. 
Samen met de Belgische partner Accu Viks 
bedient de handelsonderneming 30 landen. 
Algemeen Directeur René Klick: “Landport 
onderneemt hoog in de distributieketen. Onze 
klanten zijn grossiers, importeurs, fabrikanten of 
grootwinkelbedrijven. Zij willen een leverancier 
met een breed productgamma en voorraad. 
Landport biedt een totaal assortiment accu’s en 
toebehoren. Voor nagenoeg iedere toepassing 
hebben wij een oplossing. Landport is de one-
stop-shop die razendsnel levert. Ook hebben wij 
de juiste prijs-kwaliteit verhouding.”

Langdurige relaties
Het geheim van Landport is de uitstekende 
service aan de klant. Het doel is om langdurige 
relaties aan te gaan, vertelt Commercieel 
Directeur Tim de Zwart: “Wij hebben alle kennis 
in huis en regelen alles voor onze klanten, of 
het nu onze eigen producten betreft of private 
labels. Zowel onze binnen- als buitendienst 
werkt hard om goede relaties op te bouwen en 
te onderhouden. Wij hebben plezier in ons werk 
en klanten weten dat ze zakendoen met een 
gedreven partner. Ook voelen ze zich prettig 
bij de ongedwongen sfeer van Landport.” 
De grote actuele voorraad in het magazijn 
in Raamsdonksveer maakt bijzonder snelle 
levertijden mogelijk.

Landport has grown into a successful battery 
specialist since its founding in 1993, serving 30 
countries together with its Belgian partner Accu 
Viks. Managing Director René Klick: “Landport 
operates in the top of the distribution chain. 
Our customers are wholesalers, importers, 
manufacturers, and chain stores. Customers who 
demand a supplier with an extensive product 
portfolio and large stocks. Landport offers a 
comprehensive range of batteries and accessories 
which can meet almost every conceivable need. 
Landport is a one-stop shop that can deliver quickly, 
efficiently, and with a good balance between price 
and performance.”

Long-Term Relationships
The secret behind Landport’s success is its excellent 
customer service. The goal is to develop long-term 

Een kwart eeuw expert in accu’s

Landport weet  
    wat klanten willen

relationships, according to Commercial Director 
Tim de Zwart: “We have all the expertise and 
meet all the needs of our customers, regardless 
of whether we are dealing with our own products 
or private labels. Both our inside and outside 
teams are highly motivated to develop and 
maintain good relationships. We enjoy our work 
and our customers know they are dealing with 
an enthusiastic and driven partner. Our informal 
attitude also appeals to them.” The extensive 
stocks in the Raamsdonksveer warehouse enable 
exceptionally short delivery times.

‘Klanten weten dat ze 
zakendoen met een 
gedreven partner’ 

Tim de Zwart

‘Customers know they are 
dealing with an enthusiastic  

and driven partner’
Tim de Zwart

A Quarter Century of Expertise in Batteries

Landport understands 
                            the needs of its customers

Tim de Zwart
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Landport werd in 1993 opgericht door Bertus 
Veldmeijer. “Ik wilde een internationaal 
handelsbedrijf in accu’s dat gerenommeerd zou 
zijn vanwege z’n kennis en dienstverlening. Ik wist 
dat de mogelijkheden bij de groothandel lagen.  
Ik bood ze de kans om grote hoeveelheden 
accu’s in één keer in te kopen. De handel groeide 
explosief en al gauw hadden we klanten die vele 
malen groter waren dan wij.” 

Internationaal en groeiend
In 2002 verkocht Bertus Veldmeijer Landport aan 
de Louwman Group en trok hij zich terug uit het 
bedrijf. Anno 2018 blikt hij met trots terug: “De 
groei van Landport is een constante, prachtige 
gecontroleerde curve naar boven. In mijn filosofie 
is een breed klantenbestand de basis van succes. 
Tegenover elke grote klant, moeten vier kleinere, 
samen gelijkwaardige klanten staan. Zo word je 
nooit kwetsbaar. En de klant heeft altijd gelijk. 
Ga bij gegronde klachten nooit mitsen en maren, 
maar wees genereus en lever nieuwe spullen.”

Landport was founded in 1993 by Bertus 
Veldmeijer. “I wanted an international battery 
company that would build its reputation on 
expertise and customer service. I knew that our 
opportunities lay with wholesalers and offered them 
large bulk purchases of batteries. Business grew 
exponentially and before long, we had customers 
that were many times larger than we were.”

International and Growing
Bertus Veldmeijer sold Landport to Louwman 
Group in 2002 and stepped down from the 
company. Now, in 2018, he looks back with pride: 
“Landport’s growth curve is a beautifully smooth, 
controlled line upwards. In my view, a broad 
range of customers is at the heart of a successful 
business. Each large customer should be balanced 
by four smaller ones. That makes your business 
invulnerable. And don’t forget, the customer is 
always right. Be generous when dealing with 
legitimate complaints, and supply new products 
instead of arguing.”

Landport van toen tot nu

De klant heeft 
            altijd gelijk

Landport Then and Now

The customer 
          is always right  

1993  
Vanuit huis werken Bertus, zijn vrouw Gré en secretaresse Jolanda aan de opbouw van Landport
From their house Bertus, his wife Gré and their secretary Jolanda work hard to build Landport

1999

2002

Bertus Veldmeijer

1993  Oprichting Berkel Enschot

1998   Verhuizing naar kantoor in 
Kaatsheuvel, Tolweg 2

1999   Verhuizing naar Tilburg,  
Simon de Cockstraat 15

2001   Verhuizing naar  
nieuw pand Tilburg,  
Rheastraat 27

2002   Louwman Group neemt 
Landport over

2010   Verhuizing naar huidige 
pand Raamsdonksveer, 
Ramgatseweg 63

1993  Founded in Berkel Enschot

1998  Move to offices in 
Kaatsheuvel, Tolweg 2

1999  Move to Tilburg,  
Simon de Cockstraat 15

2001  Move to new premises in 
Tilburg, Rheastraat 27

2002  Louwman Group takes  
over Landport

2010   Move to current premises 
in Raamsdonksveer, 
Ramgatseweg 63
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‘Uit klantonderzoeken blijkt  
dat we heel goed bereikbaar 

zijn en dat onze service  
betrouwbaar is’ 
Dennis Schuurmans

‘Customer research shows that 
we are very easy to reach and 

that our service is reliable’
Dennis Schuurmans

Landport biedt een totaal assortiment accu's, 
acculaders en accessoires dat wordt onderscheiden 
in drie categorieën: automotive accu’s, motorfiets 
accu’s en accu’s voor industriële toepassingen. 
Landport voert de merken Landport, Dynavolt, 
DYNAC, Duracell en Pro Energy en produceert op 
verzoek private labels. De producten presteren 
onder alle omstandigheden altijd maximaal. Dat 
maakt van Landport een betrouwbare partner. 

Landport offers a complete range of batteries, 
chargers, and accessories across three categories: 
automotive batteries, motorcycle batteries, and 
industrial batteries. Landport uses the trade 
names Landport, Dynavolt, DYNAC, Duracell, and 
Pro Energy and can produce private labels on 
request. All products offer maximum performance 
under all circumstances, which makes Landport a 
reliable partner.  

Betrouwbaar startvermogen

 Onze producten 
     presteren maximaal 

Reliable Cranking Power

Our products 
          offer maximum     
   performance

Wat klanten zeggen over Landport
•    betrouwbaar
•    klantvriendelijk
•   deskundig
•    goed bereikbaar
•    ruim assortiment
•    topservice
•     professioneel
•   goede prijs-kwaliteit 

What customers say about Landport
•   reliable
• customer-friendly
•  competent
• easy to reach
•  broad product range
• top-of-the-line service
• professional
• value for money 

•   Automotive batteries: guaranteed 
reliable cranking power and maximum 
performance for a broad range of 
vehicles and craft, such as cars, trucks, 
agricultural vehicles, caravans, and 
boats. 

•   Motorcycle batteries: guaranteed 
reliable cranking power and maximum 
performance for motorcycles, scooters, 
lawn mowers, jet skis, snow scooters, 
and quads.

•    Industrial batteries: completely sealed 
and maintenance-free AGM or GEL 
batteries. Multifunctional and suitable 
for all standby and cyclic uses. 

Detailed product specifications are 
available through www.landportbv.com

•  Automotive accu’s: gegarandeerd 
betrouwbaar startvermogen en maximale 
prestaties voor uiteenlopende voer- en 
vaartuigen, zoals personenauto’s, trucks, 
landbouwvoertuigen, caravans en boten.

•  Motorfiets accus’s: gegarandeerd 
betrouwbaar startvermogen en maximale 
prestaties voor motorfietsen, scooters, 
grasmaaiers, jetski’s, sneeuwscooters en 
quads.

•  Industriële accu’s: volledig gesloten en 
onderhoudsvrije accu’s geproduceerd 
met de AGM of GEL-technologie. 
Multifunctioneel inzetbaar voor alle 
standby en cyclische toepassingen.

Gedetailleerde productspecificaties staan 
op www.landportbv.com 
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Dennis Schuurmans

Mensen maken het bedrijf

Een hechte, gemotiveerde 
                  en leuke club mensen

People Make the Company

A motivated, tight-knit,  
                        and friendly group of people

Gijs Pigmans, Accountmanager Export 
“Samen met mijn team waarborg ik bestaande 
relaties en ik boor nieuwe aan. We bedienen 
30 landen. Klantvertrouwen komt nooit vanzelf, 
daar werk je hard voor. Wij zijn altijd helder in 
wat we kunnen betekenen voor de klant. Als 
het vertrouwen er eenmaal is, weet Landport 
dat ook waar te maken. Ons productgamma is 
prachtig, de service uitstekend én wij hebben 
veel kennis van zaken.”

Dennis Schuurmans, Manager Business & 
Operations “Landport groeit en wij werken 
daardoor in een zeer dynamisch bedrijf. Er 
zijn tal van mogelijkheden om onszelf verder 
te ontwikkelen. De sfeer onderling is open 
en er wordt keihard gewerkt. Goed kunnen 

Gijs Pigmans, Account Manager Export 
“Together with my team, I maintain existing 
relationships and develop new ones in the 30 
countries our company serves. Customer trust 
is not a given, it needs to be earned through 
hard work. We are always clear in what we 
can do for our customers. Once trust has 
been established, Landport lives up to it. We 
have a beautiful range of products, excellent 
customer service, and expert knowledge.”

Dennis Schuurmans, Manager Business & 
Operations “Landport is growing, so we 
work in a dynamic environment that offers 
countless opportunities for development. The 
atmosphere is open, even though we all work 
very hard. Being able to anticipate the needs 

meedenken met de klant is een belangrijke 
kwaliteit van Landport-mensen. Op die manier 
bouwen we aan groei, niet alleen voor onszelf, 
maar juist óók voor de klant.”

Nathalie van Poppel, Financieel Manager 
“De meeste collega’s werken tien jaar of 
langer bij Landport. Dat zegt veel over de 
prettige sfeer in onze organisatie en de kansen 
die iedereen krijgt om door te groeien. Wij 
hechten veel waarde aan goede communicatie 
onderling en creëren daar ruimschoots 
gelegenheid voor met bedrijfsuitjes. Landport 
is een groeiende professionele organisatie met 
kennis van zaken en kwaliteitsproducten. En 
daarbij zijn we gewoon ook een heel erg leuk 
team!”

of our customers is an important skill for all 
Landport staff. We work to achieve growth 
not just for ourselves, but for our customers as 
well.”

Nathalie van Poppel, Financial Manager 
“Most people here have worked at Landport 
ten years or more, which says a lot about the 
pleasant atmosphere and opportunities for 
growth here. We value good communication 
among colleagues and strive to foster it 
through company outings. Landport is a 
growing, professional organization with 
expertise and quality products, and has a 
lovely team to work with!”

Gijs Pigmans



Nathalie van PoppelXander Borggreve
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Bart van Abeelen, Marketing Manager
“De marketingafdeling is ondersteunend 
aan Sales. Wij zijn verantwoordelijk voor alle 
marketingcommunicatie, internationale beurzen 
en online activiteiten. Het 25-jarig jubileum was 
aanleiding om een nieuwe, frisse huisstijl te 
introduceren. Onze uitstraling is nu modern,  
en echt van deze tijd.” 

Marieke Oord, Medewerker Marketing 
“Ook is de website gebruiksvriendelijker 
gemaakt. Klanten zijn sneller waar ze willen 
zijn, want in het gebruik is de site intuïtiever 
geworden. Elk contactmoment met klanten, 
online of rechtstreeks, is heel belangrijk voor 
Landport. Klanten merken en waarderen dat. 
We hebben veel lange klantrelaties.”

Xander Borggreve, Hoofd Verkoop 
Binnendienst “Op Sales voorzien we klanten 
iedere dag opnieuw zo goed mogelijk van 
informatie. De onderlinge sfeer is heel prettig. 
Echt Brabants, met ruimte voor een grap en 
een grol. Wij staan achter ons product en zijn 
tegelijkertijd op de mens gericht. Ik denk dat 
klanten dat aanspreekt. Wij hechten veel belang 
aan lange collegiale relaties, net zoals we lange 
klantrelaties belangrijk vinden.”

Bart van Abeelen, Marketing Manager 
“The marketing department supports 
Sales. We are responsible for all marketing 
communication, trade shows, and online 
activities. The 25-year anniversary of our 
company was a good opportunity to 
introduce a new, fresh corporate identity 
with a contemporary and fresh image.” 

Marieke Oord, Marketing employee 
“We also redesigned our website to make 
it more user friendly. It is easier and more 
intuitive for customers to navigate and find 
what they need. Landport greatly values all 
customer contact, online or face to face. Our 
customers notice and appreciate that and 
we maintain long-term business relations.”

Xander Borggreve, Inside Sales Manager 
“Here in Sales, we work every day to provide 
our customers with information. The working 
environment is pleasant and as we like it 
here in Brabant, with room for a joke. We all 
believe in our product without losing sight 
of the human angle, which our customers 
appreciate. We value long-term relationships 
with our colleagues as much as with our 
customers.”

Marieke Oord en Bart van Abeelen

25 jarig bestaan jubileumfeest in Portugal
25 Years anniversary celebration in Portugal
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Al acht jaar trots logistiek partner. 

scan de code en neem een  
kijkje in ons warehouse

Louwman Logistics feliciteert Landport met haar 25 jarige jubileum!

Louwman Logistics, de in-house logistiek dienst-
verlener en Supply Chain Consultant van de 
Louwman Group, verricht voor Landport de distri-
butie en warehouse activiteiten. Willem Heijster, 
General Manager Louwman Logistics: “Sinds de 
verhuizing van Landport naar Raamsdonksveer 
in 2010 verzorgen wij hun logistieke diensten. 
Onze samenwerking is richting echt partnership 
aan het groeien. Samen zoeken we manieren om 
de klantbeleving continue te verbeteren. Onze 
openheid zorgt voor nieuwe inzichten en hun po-
sitief kritische houding zorgt dat we scherp blijven 
opereren. Landport blinkt binnen de sector uit in 
professionaliteit. Daardoor heeft het de afgelopen 
25 jaar een prachtig klantenportfolio kunnen op-
bouwen. Ik wens ze minstens evenveel succes toe 
in de jaren die gaan komen!”

Louwman Logistics, the in-house logistical service 
provider and Supply Chain Consultant belonging 
to Louwman Group, handles all distribution and 
warehousing for Landport. Willem Heijster, Louw-
man Logistics General Manager: “We have handled 
all logistical services for Landport since their move 
to Raamsdonksveer in 2010. Our cooperation is 
growing into a real partnership. Together, we are 
continually looking for ways to improve customer 
experience. Our open communication gives new 
insights and their positive criticism ensures that we 
always perform at our peak. Landport distinguishes 
itself through professionalism and has therefore 
been able to build up a remarkable customer port-
folio over the last 25 years. I hope they are at least 
as successful in the years to come!”

Louwman Logistics

Samenwerken  
       om te versterken 

Louwman Logistics

Fortitude through  
    cooperation

Willem Heijster

Advisie feliciteert 
Landport met haar 

25-jarig jubileum

Exact Platinum Partner in fi nanciële en 
logistieke software totaaloplossingen

www.advisie.nl 035 60 36 500Boom BV | Sprendlingenstraat 37 | 5061 KM  Oisterwijk
013 5231040 | info@boombv.com | www.boombv.com

Voor alle werkmaatschappijen van de 
Louwman Group runt Louwman Logistics 
hoog betrouwbare warehouse activitei-
ten en beheerst de fysieke distributie 
in Europa. Met specifieke Supply Chain 
consultancy verbetert Louwman Logistics 
de supply chain prestatie significant. Deze 
diensten worden sinds korte tijd ook aan 
externe partijen aangeboden. 

Louwman Logistics undertakes highly 
reliable warehousing and physical distri-
bution all over Europe for all operating 
companies within the Louwman Group. 
Through specific Supply Chain consul-
tancy, Louwman Logistics significantly 
improves supply chain performance. 
These services are now also available for 
external parties. 



WIJ FELICITEREN 
LANDPORT B.V. 

MET HUN JUBILEUM!

Filliersdreef 65 | Deinze, 9800 | BE | T: +3293867858 |
F: +3293865816 | www.accuviks.be | info@accuviks.be

 
Namens alle collega’s van Louwman Occasion Center 
van harte gefeliciteerd met jullie 25 jarig bestaan.

Dankzij jullie kunnen we iedere dag weer starten.

www.louwman.nl
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Louwman Group

Mensen zijn 
       mobiele dieren

Louwman Group

Humans are 
        mobile animals

Zolang we leven kunnen mensen niet stil zitten. We 
zijn nomaden. Jarenlang zaten we op een paard. 
Daarna gebruikten we treinen, stoomschepen, 
bromfietsen, snelheidstreinen, zeilboten, (elektri-
sche) fietsen. Jules Verne ging in een ballonvaart 
de wereld rond in tachtig dagen. En bovenal reizen 
we met auto’s. Wetenschappers bewijzen dat we 
steeds mobieler zijn met onze eigen energie of met 
motoren en batterijen. Het is onvoorstelbaar maar 
waar: Tot 1993 moest je batterijen zoeken zonder 
Landport. Gelukkig heeft de wereld het gemak van 
Landport ontvangen. Alle klanten genieten van de 
service van deze Louwman Group onderneming. 

Waar komen de accu’s vandaan? Galvani deed 
experimenten met spieren van kikkers, die sa-
mentrokken als hij er pennen van verschillende 
soorten metaal in stak. Zijn vriend Volta leerde dat 
een combinatie van twee metalen elektriciteit kon 
produceren. Na deze Italianen kwamen anderen met 
verbeteringen, maar de echte doorbraak kwam van 
twee Nederlanders. De heer Bertus Veldmeijer is in 
1993 in zijn eigen woning gestart met Landport en 
zijn opvolger René Klick heeft met Landport grote 
progressie kunnen realiseren. Nu 25 jaar later wordt 
de mobiliteit van tienduizenden mensen geborgd 
door de Landport producten. We vertrouwen erop 
dat Landport nog minstens vijfentwintig jaar een 
kwaliteitsfirma blijft. Ecologie en gezonde mobiliteit 
zijn steeds belangrijker. Jullie kennis en diensten zijn 
onontbeerlijk. 
Wij wensen alle medewerkers een groot proficiat!

John Heller, CEO Louwman Group
Eric Louwman, President Louwman Group

Where there is life, there is movement. We are 
nomads at heart. For many years we rode horses. 
Then we used trains, steam ships, mopeds, high-
speed trains, sailing ships, (electric) bicycles. Jules 
Verne travelled around the world in eighty days 
in a hot air balloon. And above all, we travel in 
cars. Scientists have proven that we are ever more 
mobile using our own energy, engines, or batteries. 
It is hard to imagine that until 1993, we had to do 
without Landport in our search for batteries. The 
world is lucky that Landport is now around to make 
things easier. All customers enjoy the high level of 
service that this Louwman Group business provides. 

Where do those batteries come from? Galvani 
experimented on the muscles of frogs, discovering 
they contracted when he touched them with va-
rious electrodes. His friend Volta established that a 
combination of two different metals could produce 
electricity. The work of these two Italian scientists 
was improved on by various others, but the true 
breakthrough came from two Dutch people. Bertus 
Veldmeijer started Landport in his own home in 
1993, and under his successor René Klick the com-
pany made great strides. Now, 25 years later, tens 
of thousands of people rely on Landport products 
for their mobility. We are confident that Landport 
will remain a quality company for at least the co-
ming 25 years as well. The environment and healthy 
mobility are increasingly important. Your expertise 
and services are indispensable. 
We offer our heartfelt congratulations to all em-
ployees!

John Heller, CEO Louwman Group
Eric Louwman, President Louwman Group

John Heller

Eric Louwman

AUTHORIZED DEALER: LANDPORT B.V.

RAMGATSEWEG 63, 4941 VN RAAMSDONKSVEER, THE NETHERLANDS
TEL: 0031 (0)162 581400, FAX: 0031 (0)162 581401.

LONG LIFE. POWER. INNOVATION. Today, modern vehicles demand everything from a starter battery. A Duracell Automotive pro-
vides top performance day in, day out and in every situation. Available as the Duracell Starter, Duracell Advanced, Duracell 
Extreme and Duracell Professional. Duracell Automotive – power, longevity and innovation.

® 2018 DURACELL a division of The Gillette Company, Bethel, CT 06801. DURACELL is a registered   
trademark of Duracell BVBA and The Gillette Company, used under license. All rights reserved. duracell-automotive.com

THE POWER  
ON ALL ROADS!

G E T  S T A R T E D !

AUTOMOTIVE

Banner_Duracell_Ins_180x130 GB.indd   1 13.09.18   16:13



Het is al vaker gezegd in dit Magazine en ik 
herhaal het op deze plek graag. Het succes van 
Landport baseert op de goede relaties die wij 
met u hebben. Als onderneming streven wij naar 
eigen groei, maar tevens naar groei voor u. Wij 
zullen ook in de toekomst niet nalaten om, waar 
wij kunnen, daaraan bij te dragen. Samen creëren 
wij nieuwe mogelijkheden en realiseren wij die 
win-win situaties. In ons 25-jarige bestaan hebben 
we een gezonde en stevige groeicurve laten zien. 
Landport leunt niet achterover op dat succes. 
Integendeel, wij bouwen er actief op verder. Op 
de midden en lange termijn mag u in dat opzicht 
veel van Landport verwachten!

René Klick, Algemeen Directeur 

It has been said before in this Magazine and I 
gladly repeat it: Landport’s success is founded 
in the good relations we maintain with you. 
As a business we strive to grow our company, 
but we want that same growth for you. We will 
continue to contribute to your growth whe-
rever and whenever we can. Together we will 
create new opportunities and mutual benefit. 
In its 25 years of existence, Landport has 
maintained a healthy and robust growth curve. 
Instead of resting on its laurels, Landport will 
continue to vigorously build and expand that 
succes. In the medium and long term, you can 
confidently expect a lot from Landport!

René Klick, Managing Director

Ten slotte

Van Landport mag  
   u veel verwachten 

In Closing

You can expect a 
    lot from Landport

‘Landport leunt niet achterover 
op het succes. Integendeel, wij 

bouwen er actief op verder’

‘Landport will not rest on its 
laurels. We will work vigorously 

to expand our success’

Wij maken geen reclame.
Wel de meest geïmiteerde onderdelen

catalogus in de Benelux.

Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum!

Het Aldoc Team

www.aldoc.nl

member of the

Group AldocSys The original.




