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F BOONS FIS

Zowel standaard als op
maat gemaakte reinigingssystemen en materialen
voor persoonlijke hygiëne
in de industrie, daar ligt de
corebusiness van BOONS FIS,
met vestigingen in Nederland
en België. Met daarnaast de
verkoop van bijbehorende
producten en meer dan
30 jaar technische kennis en
ervaring is BOONS FIS inmiddels
een gevestigde partner voor
de voedingsindustrie.
Wij bezochten dit familiebedrijf
in het Belgische Deinze.
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Wanneer je het industrieterrein
in Deinze oprijdt, springt het pand
van BOONS FIS er uit. De moderne en
nieuwe uitstraling verraadt dat hier wordt
geïnvesteerd. „Enkele jaren geleden hebben
wij het hele pand fors verbouwd en onlangs
zijn we met het magazijn aan de slag gegaan.
Het is onder meer uitgebreid, waardoor er
meer ruimte is en wij efficiënter kunnen
werken.” Aan het woord is Liesbeth Boons.
Samen met haar vader Freddy en haar broer
Simon vormt zij de directie van BOONS FIS.
Liesbeth is onder meer verantwoordelijk
voor de inkoop en het magazijn.

Sec industrie
„Ongeveer de helft van onze klanten is in
Nederland gevestigd,” vertelt Liesbeth Boons.
„Wij leveren puur aan de industrie, waarvan
voor tweederde aan industriële voedingsbedrijven. Daarnaast zijn wij actief in onder
andere de farmaceutische en chemische
industrie. We merken dat klanten zowel voor
ons kiezen vanwege de kwaliteit van onze
producten, waaronder drukverhogingsinstallaties, industriële wasinstallaties en mechanische handlingapparatuur, als vanwege onze
service. De structuur van ons bedrijf draagt
daaraan bij. Zo zijn we echt een familiebedrijf
waarin het hele gezin meewerkt. Dit maakt
van ons een klantgerichte en flexibele club.
Daarnaast hebben wij een stevige
basis van vroeger uit. Mijn vader
werkt al meer dan 30 jaar in de
branche en heeft zelf een technische achtergrond. Hierdoor
weten wij wat de klant in de
praktijk tegenkomt en dat praat
altijd makkelijker.” BOONS FIS
past zich, daar waar dat nodig is,
aan de mogelijkheden van de klant aan.

Voor relaties die behoefte hebben aan een opleiding in het gebruik van de apparatuur wordt
dit geregeld. „Een aantal klanten heeft de
reiniging uitbesteed aan een extern reinigingsbedrijf. Deze mensen krijgen van ons een opleiding voor het gebruik van onze reinigingsunits.”

Installatie en verkoop
Boons bedient heel Nederland en België met
zijn producten, installaties en complete lijnen.
Servicemonteurs wonen en werken in beide
landen. Boons levert niet alleen complete
installaties en materialen voor persoonlijke
hygiëne, maar ook industriële reinigingstoebehoren. Liesbeth: „Wisselstukken, haspels,
wasbakken, kleine reinigingsunits, draaipoortjes, laarzenrekken, en handdesinfectiesystemen zijn voorbeelden
van producten die we altijd op
voorraad hebben. De klant kan
de units of andere producten
zelf installeren. Mocht dat
niet lukken, tja, dan zijn wij
er natuurlijk altijd nog!”

Complete projecten
Liesbeth vervolgt: „Een klant benadert ons
wanneer zij nood hebben aan een reinigingssysteem of –toepassing. Die nood kan variëren
van een centrale pompunit met 50 afnamepunten tot een kleine pompunit met twee
afnamesatellieten. De behoeften van klanten
met grote of kleine vragen zijn volledig anders, maar wij respecteren en beantwoorden
beide soorten vragen. Zo is er ook een groot
verschil tussen installaties in een nieuwbouwsituatie en in een bestaande situatie. Voor ons
is dat geen probleem, wanneer de nutsvoorzieningen er maar liggen, dan kunnen wij
aan de slag.”

Zelf bouwen en installeren
BOONS FIS bouwt zelf zijn reinigingssystemen,
pompunits, doseerunits en andere producten.

Toekomstbestendig
Ook de rechtstreeks aan te schaffen
producten zijn van eigen makelij. De ook
in Nederland steeds bekendere installateur
van hygiënische oplossingen legt, naast
de installatie van de zelf ontwikkelde producten, ook krattenwassystemen aan.
„Al onze apparatuur voldoet aan de strengste kwaliteitseisen. Dan moet je denken
aan het hygiënisch design en de opbouw
van de machines, die, inclusief de onderdelen, ook eenvoudig gereinigd kunnen
worden,” legt Liesbeth uit. „Hoewel wij
alleen de hardware leveren, niet de detergenten of zepen, komt het toch regelmatig
voor dat wij hierover afstemming hebben.
In verband met de te gebruiken dichtingen
kan het handig zijn te weten welke reinigingsproducten gebruikt gaan worden.”

BOONS FIS staat niet stil. Sinds dit jaar is het
bedrijf VCA*-gecertificeerd. „Deze certificering
toont aan dat wij op een verantwoorde en
correcte manier naar klanten gaan en veilig
en verantwoord bouwen en installeren,”
benadrukt Liesbeth. „Natuurlijk ook met
oog voor de veiligheid en gezondheid van
onze eigen medewerkers en het milieu.”
Producten worden veelal in nauwe samenwerking met klanten ontwikkeld.
Liesbeth: „Wij maken systemen, volledig
op maat. Systemen die we nog nooit gemaakt hebben. Zo vroeg een klant om een
oplossing voor het reinigen van grote rvs
filters. Wij ontwikkelden een filterreiniger.
Uiteindelijk is het vervullen van de wensen
van de klant, ook met inzet van standaardproducten, altijd maatwerk.”
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