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“ Heigo betekent voor mij kwaliteit en teamgevoel. We zetten er echt sámen onze 

schouders onder om elke klant de beste producten en service te bieden. Het is fijn om te zien dat ze 

steeds weer tevreden zijn!” Piet Goossens  |  Directeur

Onze organisatie 
Heigo levert al sinds 1989 producten op het gebied van 

persoonlijke bescherming voor de professionele eind-

gebruiker. U kunt bij ons terecht voor bedrijfskleding, 

veiligheidskleding en (veiligheids)schoeisel. En ook voor 

gereedschappen en bodemverbeterende producten  

bent u bij ons aan het juiste adres. Maar onze dienst-

verlening gaat verder dan het leveren van al deze  

producten alleen. Wij adviseren, lossen problemen op en 

denken actief met u mee. Kortom: Heigo neemt u  

de volledige zorg rondom de veiligheid van uw  

professionals uit handen. 

Onze missie
Heigo is dé specialist in de ontwikkeling, productie en 

verkoop van hoogwaardige producten en diensten op 

het gebied van persoonlijke bescherming. We spelen in 

op specifieke behoeftes van onze klanten en gaan pro-

bleemoplossend te werk. In onze dienstverlening staan 

flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid, service en kwaliteit 

centraal. We zijn uit op een langdurige relatie met onze 

opdrachtgevers. Samenwerking met derden, uitsteken-

de arbeidsverhoudingen en verantwoord ondernemer-

schap dragen daaraan bij. 

Onze visie 
Heigo streeft naar een grote mate van in- en externe 

klantgerichtheid. Wij willen een organisatie zijn waar 

klanten graag terugkomen. En zeker zo belangrijk: waar 

mensen met plezier voor werken. We stimuleren betrok-

kenheid en zorgen ervoor dat onze medewerkers trots 

zijn op ‘hun’ bedrijf en de producten en diensten die het 

levert. 

Onze mensen
We zijn ervan overtuigd dat onze mensen de sleutel zijn 

tot het succes van Heigo. Deze gedachte staat dan ook 

centraal in ons personeelsbeleid. Daarnaast richten wij 

ons beleid maatschappelijk verantwoord in. Zo proberen 

we vacatures zo veel mogelijk in te vullen met mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien beste-

den wij structureel een deel van onze werkzaamheden 

uit aan sociale werkvoorzieningschappen. 

Onze kwaliteit
Wij leveren uitsluitend gerenommeerde kwaliteits-

merken. Daarnaast onderwerpen wij iedere bestelling 

aan een nauwgezette ingangscontrole. Onze opdracht-

gevers zijn daardoor verzekerd van de hoogste  

kwaliteit. Bovendien zijn wij gecertificeerd volgens ISO 

9001:2008. Wat dat concreet betekent? Dat we bij Heigo 

zeggen wat we doen, doen wat we zeggen én  

dat ook bewijzen!

Uw keuze!
Als u kiest voor Heigo, kiest u voor:

  Een solide en betrouwbare organisatie

   Een gespecialiseerde totaalleverancier

  Een proactieve partner in persoonlijke 
bescherming 
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“ Het productassortiment van Heigo is breed, kwalitatief hoog-

waardig en volledig afgestemd op de wensen van onze opdrachtgevers. Groenspecialisten 

kunnen het zo gek niet bedenken of wij hebben het. En dan heb ik het nog niet eens over  

de snelle levering.”  Richard Esenkbrink  |  Senior accountmanager

Onze producten
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De beste keuze 
Wij leveren voor elke opdrachtgever de juiste  

producten om efficiënt en vooral veilig te werken.  

Uw keuze voor Heigo is de eerste stap op weg naar  

de beste bescherming!

  Bedrijfs- en veiligheidskleding
Kleding van Heigo kenmerkt zich door topkwaliteit 

en uitstekend draagcomfort. Al vanaf de oprich-

ting van ons bedrijf onderhouden we intensieve 

contacten met onze opdrachtgevers. Ons kleding-

assortiment is dan ook perfect afgestemd op hun 

wensen en ervaringen. 

  Uniformkleding voor gemeentelijke 
opsporingsdiensten 
Bij Heigo begrijpen we dat opsporingsambte naren 

gebaat zijn bij kleding die gezag uitstraalt en 

tegelijkertijd neutraal is. Wij leveren een complete 

kledinglijn die beide aspecten perfect combineert. 

Van petten en overhemden tot jacks en pantalons. 

  Schoenen
U vindt bij ons een breed assortiment schoeisel 

voor uiteenlopende werkzaamheden. Omdat geen 

enkele voet hetzelfde is, hebben wij ruim vijftien 

merken en vijfhonderd modellen in onze collectie. 

Alle veiligheidsschoenen zijn gecertificeerd en 

voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.  

   Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Uiteraard wilt u elk risico voor de veiligheid en 

gezondheid van uw medewerkers zo goed mogelijk 

beheersen. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

zijn daarin cruciaal. Maar een goed gebruik ervan 

is minstens zo belangrijk. De kennis en ervaring 

van onze specialisten helpen u veilig aan de slag 

te gaan. 

  Gereedschappen
Goed werk leveren begint met het juiste gereed-

schap. Heigo heeft daarom ook op dit gebied alle 

topmerken in huis. Van hoveniers- tot straten-

makersgereedschap en van snoeigereedschap en 

bladharken tot dekzeilen en kruiwagens. Bij ons 

vindt u materiaal waarmee u niet alleen veilig, 

maar ook efficiënt en prettig werkt.

Eigen productie 
Een groot deel van de kleding die u bij ons koopt, pro-

duceren wij zelf. Ons eigen merk Vaweco Made to Match 

heeft zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend. Dat 

is uiteraard te danken aan de uitstekende functionali-

teit, de perfecte pasvorm en het hoge draagcomfort. 

Het bewijs voor onze kwaliteit 
Het is voor ons natuurlijk heel gemakkelijk om te 

zeggen dat we topkwaliteit leveren. We delen daarom 

graag de resultaten van ons klanttevredenheidsonder-

zoek met u. Drie van de vele redenen waarom klanten 

voor Heigo kiezen:

  Breed assortiment in merken, 
modellen, kleuren en maten

  Eigen kledingproductie en 
ontwikkeling

  Professionele kwaliteit en 
klantgerichte service
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Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
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Speerpunt in ons beleid
Sinds jaar en dag is maatschappelijk verantwoord 

ondernemen één van de belangrijkste pijlers in ons 

beleid. Dat ziet u op uiteenlopende manieren terug in 

onze organisatie. 

Duurzaam inkopen
Heigo onderschrijft de uitgangspunten van het over-

heidsprogramma Duurzaam Inkopen. Daarom zijn we 

actief in verschillende organisaties die bijdragen aan 

bewustwording rondom maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Daarbij draait het vooral om veiligheid en 

welzijn op de werkplek, goede arbeidsomstandigheden,  

eerlijk zaken doen en een beter milieu. 

Milieuvriendelijke materialen
Als kledingproducent zijn wij voortdurend op zoek  

naar kwalitatief hoogwaardige materialen die zo  

milieuvriendelijk mogelijk worden geproduceerd.  

Denk hierbij aan organic cotton en inzameling en  

hergebruik van kleding. Zo kopen wij alleen 100%  

ongebleekt katoen in en heeft onze belangrijkste 

leverancier het productieproces zo ingericht dat de 

vrijgekomen energie en gassen worden hergebruikt. 

Verantwoord productieproces
Al onze leveranciers staan garant voor een milieu-

vriendelijke productie. Ze beperken de hoeveelheid 

afval zo veel mogelijk en een groot deel ervan wordt 

gerecycled. Alle fabrikanten van de stoffen voor ons 

eigen merk Vaweco Made to Match voldoen bovendien 

aan de EU-richtlijnen van het Warenwetbesluit rondom 

Azo-kleurstoffen en de zwartestoffenlijst van de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren.

Bewuste productie van logo’s
Het aanbrengen van een logo is vaak een erg milieu-

belastend proces. Wij kiezen daarom uitsluitend voor 

milieubewuste leveranciers. Ze werken bijvoorbeeld 

zonder chemicaliën en filteren het spoelwater  

voor hergebruik. Bovendien maken zij de logo’s uit  

materialen die volledig vrij zijn van pvc en oplos-

middelen. Een van onze leveranciers is zelfs door de 

betreffende instanties geprezen om zijn baanbrekende 

en verantwoorde manier van werken. 

Natuurlijk verpakkings-
materiaal
Wij versturen elke bestelling standaard in een  

onbedrukte kartonnen doos die perfect is afgestemd 

op de inhoud. Bovendien zijn de dozen gemaakt van 

materiaal dat voor 84% gerecycled is. 

Fair Wear Foundation
In tegenstelling tot andere aanbieders in de markt is 

Heigo als producent lid van de Fair Wear Foundation 

(FWF). Die controleert de productie van ons merk  

Vaweco Made to Match op werkomstandigheden en 

lokale milieuaspecten. Daarbij gaat onder andere  

aandacht uit naar het bestrijden van kinderarbeid,  

discriminatie en het stimuleren van eerlijke betaling. 

Ook stelt de FWF jaarlijks vast of wij ons aan onze 

afspraken en de gedragsregels houden. 

“ Heigo levert op allerlei manieren een bijdrage aan duurzaamheid. 

Dat geeft mij persoonlijk erg veel voldoening. Zo houden we de aardbol ook leefbaar voor  

onze toekomstige generaties.” Dennis van Aalten  |  Hoofd interne zaken
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“Bij Heigo vinden we het niet belangrijk om zo veel mogelijk te verkopen. 

De uitdaging is juist om precies dát te verkopen wat bij een opdrachtgever past. En dat 

begint met een eerlijk advies!” Harold Zoet | Hoofd verkoop binnendienst 

Meer dan 
produkten alleen...
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Professionele adviezen
Service en kwaliteit zijn kernwaarden in onze dienst-

verlening. Heigo is dan ook veel meer dan alleen een 

leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen, 

gereedschappen en producten voor bodemverbetering.  

Ook adviseren is een cruciaal onderdeel van onze 

activiteiten. 

Vakkundig aanmeten
Werkkleding moet lekker zitten. Pas dan kunnen uw 

medewerkers hun beroep optimaal uitoefenen. Omdat 

de maatvoering van verschillende kledingmerken 

onderling kan verschillen, nemen wij de maten op van 

iedereen voor wie we kleding leveren. Als het nodig is, 

vermaken we de kleding snel en vakkundig. Doordat wij 

veel zelf produceren, is het leveren van maatwerk ons 

bovendien op het lijf geschreven. 

Samenwerking met Podozorg
Professionals die voor hun werk veiligheidsschoenen 

moeten dragen, zijn vaak de hele dag op de been. 

Comfortabele, perfect passende schoenen zijn daarom 

onontbeerlijk. Om u te voorzien van een gedegen advies 

werkt Heigo samen met Podozorg: dé specialist op het 

gebied van voeten en schoenen. Zo bent u verzekerd 

van een objectief advies voor de juiste schoen en een 

op maat gemaakte aanpassing. 

Voetaanmeetservice
Heigo beschikt over een eigen computergestuurd  

voetaanmeetsysteem. Dit mobiele systeem is  

merkonafhankelijk en stelt ons in staat om voeten op 

locatie aan te meten.

Gehoor- en oogbescherming
Heigo meet gehoorbescherming aan van het merk  

Sonomax. Dankzij revolutionaire technieken kan  

die worden vervaardigd van zeer zacht materiaal.  

De gebruiker is daarmee niet alleen verzekerd van 

bescherming tegen lawaai, maar ook van optimaal 

comfort. En ook de ogen verdienen uiteraard onze 

aandacht. Naast een brede collectie veiligheidsbrillen, 

leveren wij daarom ook correctieveiligheidsbrillen  

op sterkte. 

Bedrukking van kleding
Uniformiteit draagt bij aan de herkenbaarheid en  

professionele uitstraling van uw bedrijf. Mensen  

met bedrijfskleding zijn het visitekaartje van uw  

organisatie. Heigo zorgt daarom graag voor een vak-

kundige bedrukking van uw bedrijfskleding. En kiest 

u liever voor borduurwerk of een transfer? Ook dan is 

Heigo u graag van dienst. Al onze kledingapplicaties 

zijn slijtvast en wasbestendig. 

Uw logistieke wensen
Heigo speelt graag in op uw specifieke wensen. Ook  

op het gebied van logistiek. Leveren aan meerdere  

vestigingen? Per persoon verpakt? Dat is voor Heigo 

geen enkel probleem! 

Textielreiniging
Om ervoor te zorgen dat uw bedrijfskleding er  

representatief uit blijft zien, is de juiste verzorging 

erg belangrijk. Heigo biedt u daarom een aantrekkelijk 

serviceconcept aan. De lokale wasserijen waarmee wij 

samenwerken, nemen u niet alleen de reiniging, maar 

eventueel ook de uitgifte van kleding uit handen. 
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En wat u nog meer  
over Heigo  

moet weten...
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Er is meer... Inmiddels hebt u uitgebreid kennisgemaakt met Heigo.  

Er zijn echter nog een paar zaken die goed zijn om te weten.  

Zo kunnen wij voor uw organisatie een eigen webshop inrichten waarin al uw 

gegevens opgeslagen worden en u eenvoudig en snel uw bestellingen plaatst.  

We vertellen u ook graag nog wat over onze partners en opdrachtgevers.

Uw eigen webshop
Natuurlijk kunt u bij Heigo uw bestellingen online 

plaatsen. In uw eigen webshop bewaart u uw geselec-

teerde artikelen en de maten van uw medewerkers.   

Zo bestelt u altijd de juiste producten. U kunt zo  

bovendien de status van uw bestelling volgen. En ook 

orders uit het verleden zijn gemakkelijk in te zien. 

Daarnaast is het mogelijk om in uw webshop een 

Personeel Informatie Systeem aan te maken. Hierin 

kunnen uw medewerkers hun persoonlijke gegevens 

vastleggen. En wat dacht u bijvoorbeeld van het  

Budget Beheer Systeem? Daarmee voorziet u iedere  

medewerker heel eenvoudig van een persoonlijk  

budget voor bijvoorbeeld beschermingsmiddelen. 

Safety Sign®

De producten en adviezen van Heigo zijn vooral gericht 

op veiligheid. Om te waarborgen dat u bij ons daad-

werkelijk de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 

koopt, zijn wij erkend door Safety Sign®. Dat betekent 

dat wij gecontroleerde kwaliteit leveren op het gebied 

van advies en verkoop van producten rondom arbeids-

omstandigheden, veiligheid en gezondheid.  

Dit certificaat wordt uitgegeven door de Stichting  

Bedrijfserkenning voor Veiligheid, Gezondheid en  

Welzijn op de werkplek. Ga voor meer informatie  

naar www.safetysign.nl. 

Fair Wear Foundation
Kleding voor de Nederlandse markt is vaak afkomstig  

uit lagelonenlanden. De barre arbeidsomstandigheden 

zorgen er echter voor dat deze goedkoop geproduceerde 

kleding duur betaald wordt. Samen met de Fair Wear 

Foundation zet Heigo zich in voor goede arbeidsom-

standigheden in deze landen. Kijk voor meer informatie 

over het werk van deze organisatie op www.fairwear.nl. 

Tevreden opdrachtgevers
Sinds de oprichting werkt Heigo voor uiteenlopende  

profit- en non-profitorganisaties zoals gemeenten  

en sociale werkvoorzieningen. We richten onze dienst-

verlening vooral op bedrijven in onderstaande branches:

  Afvalverwerking

 Bouw

 Cultuurtechniek

 Groenvoorziening
 Industrie

 Infrastructuur

 Installatietechniek

 Onderhoud van golfbanen en sportvelden

 Reiniging

 Transport

 Wegenbouw 

Benieuwd hoe deze bedrijven hun samenwerking met 

ons ervaren? Neem gerust contact met ons op. Wij 

brengen u graag in contact met onze tevreden klanten! 
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HEIGO NEDERLAND B.V.

Industrieweg Oost 28

6662 NE ELST (GLD.)

Postbus 69 - 6660 AB ELST (GLD.)

Telefoon 0481 - 36 41 11

Fax 0481 - 36 41 00

SAFETY STORE ELST

Industrieweg Oost 28

6662 NE ELST (GLD.)

Telefoon 0481 - 36 41 24

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag: 8.00 uur - 17.00 uur

Zaterdag: 9.00 uur - 13.00 uur

Op www.heigo.nl vindt u gedetailleerde  

contactgegevens.

Contactgevens 
Wilt u meer weten over Heigo of over de producten en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact met ons op.  

Wij staan natuurlijk voor u klaar. 

De groenprofessional kiest natuurlijk voor Heigo.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.




