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Bandtransport Europe staat voor kwaliteit en duurzaamheid met een hoge servicegraad en betrok-

kenheid. Wij leveren producten die onze klanten helpen zich te onderscheiden van hun concurrenten. 

Zoals u al vele jaren van ons gewend bent werken wij met groot enthousiasme en deskundigheid aan 

uw transportbanden. Al onze werkzaamheden worden zorgvuldig, volgens internationale standaards 

voor kwaliteit en duurzaamheid, uitgevoerd. Zo bieden we een constante, betrouwbare kwaliteit.

Steeds meer klanten ervaren onze professionaliteit en marktgerichtheid. Met het uitgebreide assor-

timent en de bewerkingsmogelijkheden die wij bieden zijn we dan ook in staat elke transportband 

specifiek voor uw toepassing te produceren.
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KWALITEIT EN DUURZAAMHEID
Al onze werkzaamheden worden met grote zorgvuldigheid en volgens de internationale standaard 

voor kwaliteit en duurzaamheid uitgevoerd. Het systeem is gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 

14001 en de OSHAS 18001. Hierdoor bieden wij een constante, betrouwbare kwaliteit. 

ONTWIKKELING OP MAAT
Bandtransport Europe denkt graag mee in uw groei- en ontwikkelproces. Wij ontwikkelen voor elke 

toepassing de juiste band en beschikken over een basisassortiment van meer dan 2000 bandtypes. 

Samen met de vele aanvullende mogelijkheden, kunnen wij u gegarandeerd de band aanbieden die 

het beste bij u past.   

Daarnaast kunnen wij, doordat we in de loop der jaren ons eigen machinepark hebben ontwikkeld, 

alle mogelijke bewerkingen zelf uitvoeren. Ook elk denkbare transportbandaccessoire kunnen we 

hierdoor met het grootste gemak en de benodigde precisie zelf aanbrengen. 

FLEXIBEL
Bandtransport Europe is als geen enkel ander bedrijf in de branche in staat om snel te schakelen 

en constant te beantwoorden aan de veranderende vraag van de klant. Deze flexibiliteit houdt ons 

scherp en up-to-date, waardoor wij elke klant van de juiste transportband kunnen voorzien. 

SNELLE EN BETROUWBARE LEVERTIJD
U heeft geen tijd om te wachten, want stilstand kost geld. Daarom houden wij onze levertijden zo 

kort en realistisch mogelijk. Dit is mogelijk door een flexibele werkomgeving  te combineren met een 

goede structurering van onze werkzaamheden. Een afspraak is bij ons dus een afspraak die staat. 

KERNWAARDENVOORWOORD

1983
Oprichting 

Bandtransport 

Zaanstreek (BTZ) 

als confectiebedrijf 

voor kunststof 

transportbanden.

1996
BTZ wordt over-

genomen door het 

Amerikaanse Fabreeka 

en de naam verandert in 

Fabreeka Bandtrans-

port B.V.

2007 
Overname door 

de gerenommeerde 

Nederlandse trans-

portbandenproducent 

Derco B.V.

HISTORIE
2010

Midden 2010 

zijn de activiteiten van 

Fabreeka Bandtransport B.V. 

verzelfstandigd door middel van 

een management buy-out en 

wordt de naam veranderd naar 

het huidige Bandtransport 

Europe B.V. (BTE).

BEGIN 
JAREN ‘90

Naast de assemblage van 

kunststof transportbanden 

wordt ook gestart met de 

productie ervan. BTZ verhuist 

naar de huidige locatie in  

Uitgeest.



OPEN

WAT ONS ONDERSCHEIDT
MEER DAN 2000 BANDTYPES
Bandtransport Europe heeft een breed assortiment 

aan transportbanden en veel mogelijkheden tot  

modificatie. Dit resulteert in een assortiment van 

meer dan 2000 verschillende types transportbanden.

GROTE VOORRAAD
Om zowel snel direct uit voorraad te leveren 

als een korte levertijd te garanderen voor 

confectie houdt BTE een grote voorraad aan 

voor haar klanten.

HALFFABRICATEN  
OP AFROEP
Onze grote voorraad halffabricaten, gesne-

den stukken en accessoires, staat direct tot 

uw beschikking. Deze producten zijn stan-

daard snel leverbaar.

 

KWALITATIEVE TOELEVERANCIERS
Bandtransport Europe heeft al haar toeleveranciers streng geselec-

teerd. Zij moeten aan hoge kwaliteitseisen en richtlijnen voldoen. 

Zodoende maken wij enkel gebruik van in Europa geproduceerde 

halffabricaten en grondstoffen. Hiermee garanderen we dat onze 

producten van echte Hollandse kwaliteit zijn. U krijgt de zekerheid 

dat uw product aan alle eisen voldoet. 

SNELLE LEVERTIJD  
Een snelle vervanging van de band is van 

groot belang. Daarom staat BTE garant voor 

een snelle levertijd van uw bestelling.

CONFECTIE OP MAAT
Met een grote diversiteit in ons machinepark 

zijn we in staat transportbanden voor elke 

toepassing te produceren, volledig naar de 

wensen van de klant.

INDIVIDUEEL ADVIES
Door het juiste advies garanderen we 

de beste band voor uw toepassing. U 

hoeft zich geen zorgen te maken over 

de juiste uitvoering. Daarbij is BTE altijd 

bereikbaar voor een concreet advies om 

het meeste uit uw product te halen.



DUTCH QUALITY

DUURZAME MATERIALEN
Wij maken bij de productie van onze transportbanden en accessoires uitsluitend gebruik van hoog-

waardige grondstoffen en halffabricaten. Daarnaast kijken we naar de arbeidsomstandigheden in de 

toeleveringsketens. 

VERLENGEN LEVENSDUUR PRODUCTEN
Door ontwikkelingen in de productie en advies verlengen wij de levensduur van onze banden voort-

durend. Op deze manier creëren we niet alleen waarde op economisch gebied maar ook op ecolo-

gisch en sociaal gebied.

LEAN PRODUCTIE
Er wordt constant gewerkt aan een verduurzaming van de bedrijfsprocessen. Een efficiënt produc-

tieproces in combinatie met een energiezuinige aanpak zorgt voor een vermindering van de totale 

uitstoot.

AFVAL MANAGEMENT 
Wij houden een goede kijk op de afvalstromen nadat het afval ons terrein verlaten heeft. Wij zorgen 

er niet alleen voor dat het afval correct gescheiden en afgevoerd wordt, maar monitoren ook de 

verdere verwerking.

ONZE MENSEN
Onze ambitie is om de beste te zijn. We willen onze flexibiliteit, kennis en vaardigheden gebruiken 

om iedere klant het beste advies te geven.

Om onze expertise en dienstverlening op een hoog niveau te houden, bieden wij onze mensen een 

platform voor ontwikkeling. Door te investeren in opleidingen en trainingen en zodoende de juiste 

vaardigheden naar voren te brengen, halen we het meest uit ieder individu waardoor we u gegaran-

deerd het beste van dienst kunnen zijn.

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD  
ONDERNEMEN

Om u te verzekeren van een constante, hoge kwaliteit werken wij uitsluitend met Europese  

leveranciers, waarvan de overgrote meerderheid uit Nederland afkomstig is. Hierdoor is onze  

fabricage gegarandeerd van het hoge niveau dat u van Nederlandse producten gewend bent.

Daarnaast  voorzien wij al onze transportbanden van een kwaliteitscertificaat. Dit certificaat  

wordt direct na de kwaliteitscheck door de controleur van een handtekening voorzien, zodat u de 

garantie heeft dat uw transportband voldoet aan de kwaliteitseisen waar Nederlandse producten 

bekend om staan.
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