
Heigo Boa Pakket

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.



Een eigen identiteit
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Burgers hechten grote waarde aan een leefbare en veilige woonomgeving. Zij zien daarom graag dat de gemeente optreedt tegen veel voorkomende 
ergernissen, zoals hondenpoep, asociaal parkeergedrag, rommel op straat en andere vormen van overlast. De gemeente heeft daarmee direct 
invloed op de kwaliteit van wonen en het gevoel van veiligheid. 

Voor de invulling van deze taak zetten gemeenten steeds vaker buitgewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in. Samen met de politie werken zij aan 
een schone en veilige openbare ruimte. De professionalisering waarmee dit gepaard gaat, heeft geleid tot een eigen, herkenbare identiteit van de 
BOA in de openbare ruimte. 

Een belangrijk onderdeel van deze identiteit is het BOA uniform. In maart 2014 presenteerde minister Ivo Opstelten een modeltenue, dat gebaseerd 
is op de visuele uitgangspunten en richtlijnen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hiervoor heeft opgesteld. Heigo had de eer om de 
kledinglijn voor deze presentatie te mogen uitwerken en produceren. 

‘‘Heigo leverde de eerste BOA 
kledinglijn die voldoet aan de 
VNG richtlijnen”

Een herkenbare, krachtige uitstraling
Als vertegenwoordigers van het openbare gezag dienen buitengewone opsporingsambtenaren een herkenbare, krachtige uitstraling te hebben. 
De VNG heeft daarvoor specifieke visuele elementen benoemd, die gemeenten in hun BOA collectie dienen door te voeren.  en daarmee 
krachtig de identiteit én de herkenbaarheid visualiseren:
 één naam in de term “Handhaving” in een vast lettertype
 één kleurcombinatie in blauw die een gevoel van veiligheid oproept 
 één logo in de vorm van een zichtbaar BOA logo in combinatie met het logo of de 
naam van de gemeente
 een uniek kenmerk door middel van striping in een tweebands schaakbordmotief in 
zilverreflex

Uitgangspunten van het BOA modeluniform

Nieuw uniform handhavers 
van  de gemeente Den Haag

De collectie
Het modeluniform omvat de volgende onderdelen: jas, polo, trui, overhemd, broeken, 
hoofddeksel en diverse accessoires. Samengevoegd kunnen deze gedragen worden in een 
operationele stijl (worker met polo) en een representatieve stijl (pantalon met overhemd).

Gedeponeerd ontwerp
In samenspraak met Beboa, de beroepsvereniging voor buitengewone opsporingsambtenaren, 
heeft de VNG het basisontwerp en de ontwerprichtlijnen gedeponeerd in het modeldepot 
Benelux. Zij mogen alleen door derden worden gebruikt, nadat de VNG daarvoor expliciet 
schriftelijk toestemming heeft verleend. 



Heigo Boa Pakket 3

‘‘“Herkenbare elementen geven 
BOA kleding een krachtige 
uitstraling””

Heigo’s visie op het BOA tenue 
Bij de ontwikkeling van een BOA collectie stelt Heigo pasvorm, 
draagcomfort en Total Cost of Ownership (TCO) centraal. Dit past 
volledig in de visie op bedrijfskleding die Heigo in de afgelopen 25 
jaar heeft ontwikkeld 

De pasvorm
De pasvorm vormt de basis van een succesvolle kledingcollectie. 
Wanneer iemand voor het eerst een kledingstuk aantrekt, geeft 
dat eenzelfde indruk als bij een eerste kennismaking: het klikt of 
het klikt niet. Een goede pasvorm vloeit voort uit de kennis en 
ervaring van de fabrikant en is misschien het beste te 
omschrijven als het geheim van de smid. De pasvorm van Heigo 
heeft zich in de praktijk bewezen en sluit perfect aan op de 
wensen van de dragers

Draagcomfort
Het draagcomfort van kleding is een combinatie van de pasvorm 
en het dagelijkse gebruik van het artikel. Bepalend voor het 
draagcomfort zijn de gekozen materialen, zoals katoen, 
polyester, polyamide, elastan of combinaties daarvan. Het al dan 
niet meebewegen van de stof heeft directe invloed op het comfort. 
Samen met de dikte van de stof bepaalt dit hoe een drager de 
warmte en het ademend vermogen van de kleding ervaart. De 
keuzes van Heigo staan al vele jaren garant voor maximaal 
draagcomfort. 

Langere levensduur, lagere kosten
Bij de aanschaf van een kledingstuk denkt men niet direct aan 
vervanging. Desondanks heeft elk kledingstuk een bepaalde 
gebruiksduur. Deze hangt nauw samen met kwaliteitsaspecten 
zoals slijt- en scheurweerstand, kleurvastheid, het aantal 
reinigingsbeurten en het behoud van pasvorm. Heigo verwerkt in 
haar BOA collecties uitsluitend hoogwaardige basismaterialen. 
Uit recente vergelijkingen met andere collecties blijkt dat 
kledingstukken van Heigo tot 40% langer meegaan dan 
gemiddeld. De lange levensduur leidt uiteindelijk tot een lagere 
Total Cost of Ownership 

“Met hoogwaardige basismaterialen realiseert Heigo de laagste 
Total Cost of Ownership”



Sportief pakket Boa-uniform
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Winterjas Boa 
Maten:   XS – 4XL 
Artikelnummer: 85.3984B 
   
• Kort  jack
• Voorzien van twee afsluitbare steekzakken, verticale borstzak met rits
• Een binnenzak met ritsluiting
• Epauletten in donkerblauw met verdekte drukknopen 
• Twee extra verstevigde spreeksleutellusjes op schouderhoogte
• Zilverreflexstriping bij de zakken
• Twee rijen battenburg schaakbordmotief grijs/blauw rondom borst en rug
• Zilverreflex tekst “HANDHAVING” op linkerborst en rugzijde
• Extra reflectie achter op de kraag
• Verlengd rugpand
• Er zijn twee geborduurde badges (BOA) op de mouwen en een aan de linker borst
• Gecertificeerd voor EN 343 klasse 3
• Wind- en waterdicht 3 laags ademend

Softshell Boa 
Maten:   2XS – 5XL 
Artikelnummer: 88.2766B.23 
 
• Wind- en waterdicht 3 laags ademend
• Modern getailleerd softshell-jack in 2 kleuren
• Verstelbare klittenbandsluiting aan de polsen
• Verstelbare taille met verdekt aangebracht tunnelkoord
• Verdekte ritssluiting tot boven in de kraag met kinbescherming en verlengd rugpand
• Twee steekzakken en een  borstzak met verdekte ritssluiting
• Epauletten in donkerblauw met verdekte drukknopen
• Twee extra verstevigde spreeksleutellusjes op schouderhoogte
• Twee rijen battenburg schaakbordmotief grijs/blauw rondom borst en rug
• Zilverreflex tekst “HANDHAVING” op linkerborst en rugzijde
• Extra reflectie achter op de kraag
• Twee geborduurde badges (BOA) op de mouwen

Polo-shirt Boa (lange mouw) 
Maten:   2XS – 4XL 
Artikelnummer: 89.843LB polo shirt dames  
  89.833LB polo shirt heren
 
• Poloshirt aan voorzijde afgesloten middels 3 knoopjes
• Epauletten in donkerblauw met plastic knoopjes
• Twee extra verstevigde spreeksleutellusjes op schouderhoogte
• Twee rijen battenburg schaakbordmotief grijs/blauw op borst en rug
• Zilverreflex tekst “HANDHAVING” op linkerborst en rugzijde boven de striping aangebracht

Succes verzekerd
Heigo levert al meer dan 25 jaar uniformkleding aan gemeenten, omgevingsdiensten, 
provincies, waterschappen en beveiligingsbedrijven. Heigo is hiermee dé leverancier 
voor functionele, kwalitatief hoogstaande kleding voor professionals. Naast de 
uitstekende kwaliteit van de kleding biedt Heigo een onderscheidende, klantgerichte 
dienstverlening en service, afgestemd op de individuele wensen en behoeften  
van de opdrachtgever.

“Heigo biedt zowel kleding als service op maat”
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Polo-shirt Boa (korte mouw)  
Maten:   2XS – 4XL 
Artikelnummer: 89.843KB polo shirt dames  
  89.833KB polo shirt heren
 
• Poloshirt aan voorzijde afgesloten middels 3 knoopjes
• Epauletten in donkerblauw met plastic knoopjes
• Twee spreeksleutellusjes op schouderhoogte
• Twee rijen battenburg schaakbordmotief grijs/blauw op borst en rug
• Zilverreflex tekst “HANDHAVING” op linkerborst en rugzijde boven de striping aangebracht

Broek Boa 
Maten dames  36 – 50 
Mater heren 46 – 64 
Artikelnummer: 84.3428B dames worker 
  84.3328B heren worker 
• Stoer model, multifunctioneel geschikt te dragen over lage en 
hoge schoenen 
• Rechte band model voorzien van twee dijbeenzakken met klep en 
verdekte drukknoppen
• Twee steekzakken en twee achterzakken met rits
• Steekzakken zijn afgewerkt met zwarte verstevigingsbies
• Verstelbare onderkant
• Beenpijpen met elastiek voor perfect draagcomfort 
• In de band voorzien van dubbele riemlussen
 

Baseball cap Boa 
Maten:   S t/m L 
Artikelnummer: 89.3371B

• Zweetband van Coolmax 
• Verstelbaar zijsluiting
• Baseball cap BOA conform het 
door de V.N.G omschreven model 
met reflecterende print

Eén kans voor een goede eerste indruk
We zijn ons er lang niet altijd van bewust, maar 70% van onze communicatie is non-verbaal. Non-
verbale communicatie begint al bij de eerste kennismaking. Voor toezichthoudende diensten en 
buitengewone opsporingsambtenaren is een gezaghebbende uitstraling daarom erg belangrijk. De 
gedragen kleding speelt hierin een belangrijke rol en dient burgers direct een juiste indruk te 
geven van de rol van de drager. 

“Heigo biedt zowel kleding als service op maat”



Uniform pakket

6 Heigo Boa Pakket

Overhemd dames/heren 
Maten heren: 37 t/m 49 
Maten dames 32 t/m 48 
Kleur:  Wit of Blauw 
Artikelnummer: 88.55300 heren
  88.55305 dames 
   
• Uniformen overhemd
• Knoopsluiting
• 2 borstzakken en epauletten

Pantalon Zomer  
Maten heren: 40 t/m 60 
Maten dames: 34 t/m 50 
Artikelnummer: 84.9974U heren
  84.9975U dames 
*Verkrijgbaar in lengte en breedte maten 
 
• Pantalon model politie 
• Voorzien van twee steekzakken 
• Gulp met rits 
• Verticaal blind zakje op linkerheup voor wapenstok 
• Bies in contrakleur over gehele zijnaad 
• Broekriemlussen (lengte 7cm) ten behoeve van 
koppelriem.

Winterjas Boa 
Maten:   XS – 4XL 
Artikelnummer: 85.3984B 
   
• Kort  jack
• Voorzien van twee afsluitbare steekzakken, verticale borstzak met rits
• Een binnenzak met ritsluiting
• Epauletten in donkerblauw met verdekte drukknopen 
• Twee extra verstevigde spreeksleutellusjes op schouderhoogte
• Zilverreflexstriping bij de zakken
• Twee rijen battenburg schaakbordmotief grijs/blauw rondom borst en rug
• Zilverreflex tekst “HANDHAVING” op linkerborst en rugzijde
• Extra reflectie achter op de kraag
• Verlengd  rugpand
• Er zijn twee geborduurde badges (BOA) op de mouwen en een aan de linker borst 
• Gecertificeerd voor EN 343 klasse 3
• Wind- en waterdicht 3 laags ademend

Pantalon winter 
Maten heren: 40 t/m 60
Maten dames: 34 t/m 50 
Artikelnummer: 84.9972U heren
  84.9973U dames 
*Verkrijgbaar in lengte en breedte maten 

 
• Pantalon model politie 
• Voorzien van twee steekzakken 
• Gulp met rits 
• Verticaal blind zakje op linkerheup voor wapenstok 
• Bies in contrakleur over gehele zijnaad 
• Broekriemlussen (lengte 7cm) ten behoeve van 
koppelriem.

Overhemd dames/heren
Maten heren: 37 t/m 49 
Maten dames 34 t/m 48 
Artikelnummer: 88.56300 heren
  88.56305 dames 
   
• Uniformen overhemd
• Knoopsluiting
• 2 borstzakken en epauletten

Het vaststellen van de juiste maat is de basis van succes 
BOA kleding moet vooral prettig dragen. Dat is dan ook precies het uitgangspunt van de 
productspecialisten van Heigo. Naast een goede pasvorm en comfortabele stoffen is de juiste 
maatvoering cruciaal. Heigo neemt dan ook graag de tijd om de maten persoonlijk vast te stellen. 
Tijdens passessies wordt per toekomstige drager de juiste maat opgenomen en persoonlijk advies 
gegeven. Mocht het nodig zijn de kleding te verstellen of te vermaken, dan kan  
Heigo ook dat volledig verzorgen in haar professionele naaiatelier.

“Ook het vermaken van BOA kleding is bij Heigo in goede handen”
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Uw wens staat voorop
Heigo stemt haar advisering en ondersteuning volledig af op uw wensen. Onderdeel hiervan is het 
op locatie aanmeten van kleding en schoeisel door vakkundige productspecialisten. Erkende 
podologen zorgen dat uw medewerkers in de juiste schoenen lopen. In ons eigen atelier in Elst 
verzorgen onze gediplomeerde coupeuses het verstel- en vermaakwerk van kleding. Ook voor 
reparatiewerk kunt u bij ons terecht. Binnen enkele dagen ontvangt u de kleding weer van ons 
retour

Overhemd dames/heren
Maten heren: 37 t/m 49 
Maten dames 34 t/m 48 
Artikelnummer: 88.56300 heren
  88.56305 dames 
   
• Uniformen overhemd
• Knoopsluiting
• 2 borstzakken en epauletten

Uniformpet BOA  
Maten:   52 t/m 65  
Artikelnummer: 89.3372B
 
• Uniformpet BOA conform het door de V.N.G 
omschreven model met embleem 
•Zeetband

Uniformhoed BOA 
Maten:   52 t/m 65 
Artikelnummer: 89.3373N

• Uniformhoed BOA conform het door de V.N.G 
omschreven model met embleem 
• Zweetband

Stropdas Clip 
Artikelnummer: 69.0300100U

• Stropdas met strop en clip om  
aan overhemd te bevestigen.

Epauletten 
Artikelnummer: 69.018915

“Efficiënte passessies op locatie met deskundig 
advies voor de drager ”
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Embleem 

Handschoenen Uniform 
heren gevoerd  
Maten:   10 + 11 
Artikelnummer: 35.9010710

• Luxe uitvoering
• Gemaakt van zeer zachte “deerskin”
• Gevoerd met 3M thinsulate

Koppelriem 
Maten:   S – 2XL 
Artikelnummer: 75.00011.10 

• Buitenriem van cordura 
• Binnenriem van nylon 

Sok Uniform 
Maten:   39-42 t/m 45-47 
Artikelnummer: 89.16820 

• Uniformsok met badstofzool (heren anklet) 

Sok Uniform Ongevoerd 
Maten:   39-42 t/m 51-53 
Artikelnummer: 89.16830 

• Ongevoerde uniform sok.

Fleece Handschoen  
Maten:   S t/m XL 
Artikelnummer: 35.0168U Heren 
  35.0169U Dames

• Fleecehandschoen met vingers.

T-shirt kortemouw 
Maten:  XXS t/m 4XL 
Artikelnummer: 89.5413U
   
   
• Voorzien van elastan in gehele shirt 
• 100% gekamd katoen

T-shirt mouwloos
Maten:  XXS t/m 4XL  
Artikelnummer: 89.5212U
   
   
• Voorzien van elastan in gehele shirt

Veiligheidsschoen 
Magnum Stealth Force 
Maten:   35 t/m 48 
Artikelnummer: 30.24002.10

• Volnerf rundleren bovenwerk
• Cambrelle® voering
• AgionTM antibacterieel behandeld
• versteviging aan de hiel
• Composieten cambreur
• EVA tussenzool
• 3D² Max inlegzool met memory foam
• X-Traction Zone Outsole
• Airport friendly
• EN ISO 20347 certified

Details op de kleding
Als onderdeel van het orderproces brengen gediplomeerde coupeuses snel en vakkundig 
BOA emblemen en gemeentelijke logo’s aan op de daarvoor geëigende kledingstukken en 
plaatsen. Borduursels, bedrukking en/of naamlabels, wij verzorgen het graag voor u. 
Toegewijde magazijnmedewerkers verpakken de kleding op naam en zorgen  
ervoor dat uw orders volledig naar wens worden uitgeleverd.

“Alle BOA kleding is direct uit voorraad leverbaar”
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” Het mocht wel wat
stoerder en eigentijdser  
worden”

Veiligheidsschoen 
Lowa Leandro Laag 
Maten:   40 t/m 46+ 
Artikelnummer: 30.09093.10

• Certificering EN ISO 20345 S3
• Goretex voering
• Stalen neus en zoolplaat
• Lage veiligheidsschoen vervaardigd 
uit rundleder
• Lederen binnenvoering
• Gepolsterde watertong
• verwisselbare inlegzool
• Rubber/PU loopzool 

Veiligheidsschoen 
Lowa Leandro Hoog 
Maten:   40 t/m 48 
Artikelnummer: 30.09053.10

• Certificering EN ISO 20345 S3
• Goretex voering
• Stalen neus en zoolplaat
• Lage veiligheidsschoen 
vervaardigd uit rundleder
• Lederen binnenvoering
• Gepolsterde watertong
• verwisselbare inlegzool
• Rubber/PU loopzool 

Veiligheidsschoen 
Mephisto Cruiser 
Maten:   36 t/m 48 
Artikelnummer: 30.23055.10

• Wandel-/vrijetijds schoen 
• Laag model 
• 100% natuurrubber loopzool.
•  Schokbrekersysteem

Veiligheidsschoen 
Mephisto Sierra 
Maten:   38 t/m 48 
Artikelnummer: 30.05030.10

• Wandel-/vrijetijds schoen 
• Hoog model.  
• Goretex membraan 
• 100% natuurrubber loopzool.
•  Schokbrekersysteem

Eenvoudig bestellen via uw eigen webshop
Veel tijd kwijt aan het bestellen van kleding? Heigo maakt het u graag gemakkelijk met een 
webshop op maat. Na de passessie worden de namen, maten en het geselecteerde 
productpakket vastgelegd in de database van uw persoonlijke webwinkel. Met de budgetmodule 
kunnen uw medewerkers zelf bestellen in een afgeschermde omgeving. Wilt u deze orders eerst 
goedkeuren? Ook dat is geen enkel probleem. Dankzij handige managementtools behoudt u 
altijd het overzicht.

“Uw persoonlijke webwinkel biedt meer overzicht en 
bestelgemak”“Alle BOA kleding is direct uit voorraad leverbaar”



Succes verzekerd met 
het Boa-Pakket
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Wie is Heigo
Vanuit Elst richt Heigo zich met 40 enthousiaste medewerkers op de Nederlandse markt voor professionele bedrijfskleding. Het klantenbestand omvat 
tal van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en beveiligingsbedrijven. Heigo hanteert het One-Stop-Shop principe op basis van 
een succesvol ontzorgingsconcept. Hoogwaardige productkwaliteit, uitgebreide dienstverlening, bestelgemak en een aantrekkelijke prijsstelling staan 
daarin centraal.

Productkwaliteit
Heigo betrekt alle basismaterialen en stoffen uit Europa, waardoor u altijd 
verzekerd bent van de hoogste kwaliteit. De confectie van de kleding vindt 
plaats in onze eigen fabriek in de Europese Unie, die voldoet aan de 
richtlijnen en voorwaarden van de Fair Wear Foundation. Volautomatische, 
computergestuurde machines garanderen een zeer hoge en constante 
productkwaliteit.

Podologie
Met gespecialiseerde podologen en een goed 
geoutilleerde pasbus biedt Heigo snel en flexibel 
dienstverlening op maat aan op het gebied van 
schoeisel. Onze podologen meten de schoenen 
persoonlijk aan op locatie. Hierdoor zijn 
organisaties verzekerd dat hun medewerkers op de 
juiste schoenen lopen. Indien nodig verzorgen wij 
inlegzolen, semi-orthopedische aanpassingen of orthopedische schoenen.  

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam inkopen 
vormen al vele jaren een pijler onder het bedrijfsbeleid. 
Heigo onderschrijft de uitgangspunten van het landelijke 
overheidsprogramma Duurzaam Inkopen en is ISO 9001 en  
ISO 14001 gecertificeerd. Met haar 
milieumanagementsysteem reduceert Heigo de 
afvalstromen en investeert het voortdurend in een 
duurzame bedrijfsvoering. 

Lid van de Fair Wear Foundation
Sinds 2005 is Heigo aangesloten bij de Fair Wear 
Foundation (FWF). Samen zetten we ons in voor goede 
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. FWF is 
sinds 2011 door de Nederlandse overheid gekwalificeerd als 
keteninitiatief voor duurzaam inkoopbeleid. 

De zekerheden van Heigo
Professionals moeten dagelijks en onder alle omstandigheden presteren. 
De juiste kleding en schoeisel zijn daarvoor cruciaal. Heigo levert de meest 
uiteenlopende producten en diensten voor professionals die kwaliteit hoog 
in het vaandel hebben staan. Op een wijze die zekerheid biedt, 
maatschappelijk verantwoord is en klanten maximaal ontzorgt. Daardoor 
bent u bij Heigo zowel beter als voordeliger uit.

Deze principes liggen verankerd in de zekerheden van Heigo:
 Advies en service ter plaatse
 Een breed assortiment, mét leveringsgarantie
 Topkwaliteit voor scherpe prijzen
 Bestelgemak via webwinkel op maat
 Ruilen zonder problemen
 Vandaag besteld is morgen in huis
 Respect voor mens, milieu en maatschappij

“Altijd een eerlijk en duurzaam product”
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Nazli Tüzer over het nieuwe uniform voor de handhavers in de  
gemeente Den Haag:

Heigo gaat de handhavers van de gemeente Den Haag van nieuwe uniformkleding voorzien. Het ontwerp is 

afgestemd op de algemene richtlijnen die de VNG hiervoor eerder had opgesteld. De eerste uniformen die Heigo 

volgens deze richtlijnen heeft ontworpen, werden op 7 maart namens de VNG gepresenteerd door Minister van 

Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. Aan de Haagse uniformen wordt nu de  

laatste hand gelegd.

De opdracht voor de nieuwe uitmonstering voor de kleding van de handhavers in  Den Haag valt binnen het lopende aan bestedings contract, dat 
Heigo enkele jaren geleden heeft verworven. In 2012 had de opdrachtgever al geconcludeerd dat de uniformen van de 210 handhavers en 40 
toezichthouders toe waren aan een stevige facelift. “Het mocht wel wat stoerder en eigentijdser worden”, zegt projectleider Nazli Tüzer van de 
gemeente. “Handhavers hebben een uniform nodig dat gezag uitstraalt. In de grote steden geldt dat misschien wel in bijzondere mate.”

VNG  
Terwijl Den Haag zich oriënteerde, gaf de VNG aan dat het over dit onderwerp een algemeen advies wilde opstellen en medewerking zocht van 
een gemeente. Den Haag besloot mee te werken in de vorm van een pilotproject. “We hebben Heigo gevraagd om een uniform te ontwerpen 
conform de VNG-richtlijnen, die immers ook onze leidraad vormen.  Dat maakte het wel iets complexer, maar de VNG was er zeer mee 
geholpen.”

Onder leiding van senior account- manager Richard Esenkbrink werkte Heigo twee uniformvoorstellen uit: een stoere straatvariant bestaande uit 
een polo, een werkbroek, een 4-seizoenenjas een pet, en een formeel uniform dat een pantalon, shirt en jas omvat. Handhavers en 
toezichthouders dragen van beide versies.” in principe dezelfde modellen, maar zijn op basis van afwijkende kleuren toch van elkaar te 
onderscheiden.

Uitdagend project 
“Het was een uitdagend project”, verwoordt Esenkbrink. “Het is sowieso al leuk en eervol om de Haagse handhavers in een nieuwe outfit te mogen 
steken. Dat het in eerste instantie een testcase werd voor de VNG, maakte het des te uitdagender.”   
Op uitnodiging van de VNG presenteerde Minister Ivo Opstelten de uniformen op 7 maart jongstleden aan pers en genodigden. “Best spannend”, 
erkent Tüzer. “Niet alleen vanwege de aanwezigheid van de minister en andere prominenten, maar ook omdat de gemeente en Heigo hiermee hun 
nek hadden uitgestoken.” Afgaande op de enthousiaste reactie konden VNG, mevrouw Tüzer en het team van Heigo tevreden zijn.

Proefdragen en aanpassen 
Direct na de geslaagde VNG-presentatie pakte Esenkbrink de draad op in Den Haag. Er moesten uniformen komen voor een select gezelschap van 
proefdragers, dat de kleding vervolgens tien dagen  droeg en medio juli evalueerde. 

Tüzer: “De kleding commissie was erg positief! Het uniform is praktisch, comfortabel 
en heeft een goede uitstraling. Voor enkele details zijn verbeterpunten aangedragen.” 
“Die worden momenteel doorgevoerd”,  
vult account-manager Richard Esenkbrink aan. “Ik ga ervan uit dat de uniformen dan 
volledig naar wens zijn en dat onze productie binnenkort écht aan de slag kan. Dan 
kunnen we de handhavers en toezichthouders in oktober in een nieuw uniform 
steken.”

”Het mocht wel wat stoerder en 
eigentijdser worden”



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

WINKEL
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.

Contactgegevens 
Wilt u meer weten over Heigo of over de producten en diensten die wij bieden? Neem dan gerust contact met ons op.  
Wij staan u graag te woord.

De professional kiest natuurlijk voor Heigo.

Deze brochure is gedrukt op FSC papier.


