| KOMT DA VAN IER? |

Komt da van ier?

Autosalon

Trots op onze productiebedrijven!

BRANDSTOF VAN
TOTAL REFINERY
•
•
•

Grondstof
era neerd en
geproduceerd in Antwerpen
e gische ra naderi van de
Franse multinational Total

RUBBER VOOR
AUTOBANDEN VAN
ARLANXEO
•
•
•

a ﬀabricaat
Geproduceerd in Zwijndrecht
Belgische productiesite van de
joint venture tussen de Duitse
multinational Lanxess en de
Saoedische multinational Aramco

ALUMINIUM
CARROSSERIEPLATEN
VAN ALERIS

E-TRON VAN AUDI

•
•
•

•
•
•

a ﬀabricaat
Geproduceerd in ﬀe
Belgische productiesite van
de Amerikaanse multinational
Aleris

BUMPERS VAN PLASTIC
OMNIUM INERGY AUTO
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Herentals
Belgische productiesite van de Franse
multinational Plastic Omnium

ie st .700 bedri ven die sa en direct erk verschaﬀen aan ongeveer 2.000 ensen: daarvoor staat de
ind strie in aanderen. oor de sterke ver evenheid et on e dienstenecono ie cre ert e daarnaast vee
indirecte te erkste ing in onder andere de ogistiek de ridische en de ad inistratieve sector. onder de e otor
van on e e vaart o het dage i kse even voor ieder van ons er hee anders it ien dan vandaag. vert igd van
het be ang van de ind strie voor het aa se econo ische
schote en e e ke aand enke e
representatieve staa t es it eigen idden voor. Ontdek deze maand uit welke ‘Vlaamse’ onderdelen uw (vracht)
wagen is geassembleerd.

INDUSTRIËLE
OPLEGGERS EN
AANHANGWAGENS
VAN STOKOTA
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Vorst
Belgische productiesite van
de Duitse multinational
Audi

Eindproduct
Geproduceerd in Lokeren
Belgisch bedrijf opgericht in 1963
dat sinds 2007 deel uitmaakt van
de Groep Vergalle

VRACHTWAGENLAADKLEP
VAN DHOLLANDIA
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Lokeren
Belgisch familiebedrijf opgericht in
1968 door Omer Dhollander

RUITENWISSER VAN
ROBERT BOSCH PRODUKTIE

HYDRAULISCHE REMSYSTEMEN
VAN CONTINENTAL AUTOMOTIVE
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Mechelen
Belgische productiesite van de Duitse
multinational Continental Automotive

•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Tienen
Belgische productiesite van de Duitse
multinational BOSCH

VRACHTWAGENCABINE
VAN DAF TRUCKS
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Westerlo
Belgische productiesite van de
Amerikaanse multinational
Paccar Group

MOTOREN VAN CUMMINS
•
•
•

Service & distributie
Gedistribueerd en verpakt in Rumst
Europees distributiecentrum van de
Britse multinational Cummins

VRACHTWAGENZETELS
VAN ISRINGHAUSEN
•
•
•

Eindproduct
Geproduceerd in Lokeren
Belgische productiesite van de
Duitse multinational ISRI GROUP

it over icht is opge aakt door de redactie van
en i de ind strie eer visibi iteit geven.
e aangehaa de voorbee den i n niet e ha stie en geven s echts een indicatie van de activiteiten van de
prod ctiebedri ven in aanderen. er e ding in de e r briek kan niet a ged ongen orden.
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VERZORGING EN MAKE-UP
VAN ESTEE LAUDER
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in Oevel
Belgische productiesite van de
Amerikaanse multinational
st e a der ro p

BADLINNEN VAN CLARYSSE
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in Pittem
Belgisch familiebedrijf opgericht door
es arysse in 95

OOGDRUPPELS & ZALVEN
VAN ALCON COUVREUR
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in Puurs
Belgische productiesite van de
Zwitserse multinational Novartis

POLYMEREN IN LUIERS VAN
NIPPON SHOKUBAI
•
•
•

a ﬀabricaat
eprod ceerd in Zwijndrecht
Productiesite van de Japanse
multinational Nippon Shokubai

DAMESLINGERIE VAN
VAN DE VELDE
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in Schellebelle
Belgische bedrijf opgericht door Achiel
& Margaretha Van de Velde in 1919

De
badkamer

ie st .700 bedri ven die sa en direct erk verschaﬀen aan ongeveer 2.000 ensen: daarvoor staat de
ind strie in aanderen. oor de sterke ver evenheid et on e dienstenecono ie cre ert e daarnaast vee
indirecte te erkste ing in onder andere de ogistiek de ridische en de ad inistratieve sector. onder de e otor
van on e e vaart o het dage i kse even voor ieder van ons er hee anders it ien dan vandaag. vert igd van
het be ang van de ind strie voor het aa se econo ische
schote en e e ke aand enke e
representatieve staa t es it eigen idden voor. Ontdek deze maand welke ‘Vlaamse’ verzorgingsproducten u in
een doorsneebadkamer vindt.

SCHOONMAAKPRODUCTEN
VAN BOMA
•
•
•

Eindproduct
Ontwikkeld en gedistribueerd vanuit
Antwerpen
Belgisch familiebedrijf opgericht door de
families Bresseleers & Wildiers in 1974

DAGCRÈME VAN MYLENE
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in Heist-op-den-Berg
Belgisch bedrijf opgericht door de familie
Seutin in 1965

COSMETISCHE LABELS VOOR
SHAMPOO, DOUCHEGEL, E.A.
VAN REYNDERS LABEL PRINTING
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in Boechout
Belgisch familiebedrijf opgericht door
i e eynders in 95

-PAPIER VAN SOFIDEL
BENELUX
•
•
•

Eindproduct
eprod ceerd in ﬀe
Belgische productiesite van de Italiaanse
tinationa oﬁde

BADKAMERSANITAIR VAN
DESCO
•
•
•

roothande van eindprod cten
Verdeeld vanuit Wijnegem
Belgisch familiebedrijf opgericht door Frans en
Pierre Dedecker in 1947

it over icht is opge aakt door de redactie van
en i de ind strie eer visibi iteit geven.
e aangehaa de voorbee den i n niet e ha stie en geven s echts een indicatie van de activiteiten van de
prod ctiebedri ven in aanderen. er e ding in de e r briek kan niet a ged ongen orden.
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Op de
bouwwerf

Trots op onze productiebedrijven!

ie st .700 bedri ven die sa en direct erk verschaﬀen aan ongeveer 2.000 ensen: daarvoor staat de
ind strie in aanderen. oor de sterke ver evenheid et on e dienstenecono ie cre ert e daarnaast vee
indirecte te erkste ing in onder andere de ogistiek de ridische en de ad inistratieve sector. onder de e otor
van on e e vaart o het dage i kse even voor ieder van ons er hee anders it ien dan vandaag. vert igd van
het be ang van de ind strie voor het aa se econo ische
schote en e e ke aand enke e
representatieve staa t es it eigen idden voor. Maak kennis met een aantal bouwmaterialen en -producten van
Vlaamse makelij die u op menig werf vindt.

VOORGESPANNEN
BETONNEN WELFSELS
VAN FINGO
•
•

GEVEL- EN GOLFPLATEN UIT
SIERBETON VAN SVK
•
•

Geproduceerd in Westmalle
Belgisch familiebedrijf opgericht in
1946 door Marcel en Gerard
Van Cauwenbergh

RAMEN EN DEUREN VAN
ENGELS

GIPSPLATEN VAN
GYPROC
•
•

•
•

Geproduceerd in Kallo
Belgische productiesite van de Franse
multinational Saint-Gobain

•
•

Geproduceerd in Lokeren
Belgisch bedrijf in handen van de
Belgische Corialis Group

CARPORTS EN
TERRASOVERKAPPINGEN
VAN BOZARC
•
•

Geproduceerd in Aartselaar
Belgisch familiebedrijf opgericht in
2000 door de familie Verlinden

Geproduceerd in Lokeren
e gisch a i iebedri opgericht in 945 door
Gaston en Blanche Engels

ISOLATIEMATERIAAL VAN
IKO INSULATIONS

ALUMINIUM PROFIELEN
VAN ALIPLAST
•
•

Geproduceerd in Sint-Niklaas
e gisch bedri opgericht in 905 door
Léon Scheerders en Camilla van Kerchove

BETONPRODUCTEN VAN
BETONFABRIEK COECK
•
•

Geproduceerd in Niel
Belgisch familiebedrijf opgericht in
1929 door de familie Coeck

PLAMUUR- EN
PLEISTERMATERIAAL VAN
ASHLAND SPECIALITIES
•
•

Geproduceerd in Doel
Belgische productiesite van de Amerikaanse
multinational Ashland Inc.

Geproduceerd in Hoboken
Belgische productiesite en Europees
hoofdkwartier van de Canadese multinational
K

BAKSTENEN VAN
WIENERBERGER
•
•

Geproduceerd in Rumst
Belgische productiesite van de Oostenrijkse
multinational Wienerberger

it over icht is opge aakt door de redactie van
en i de ind strie eer visibi iteit geven.
e aangehaa de voorbee den i n niet e ha stie en geven s echts een indicatie van de activiteiten van de
prod ctiebedri ven in aanderen. er e ding in de e r briek kan niet a ged ongen orden.
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De
Ronde

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaﬀen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de
industrie in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel
indirecte tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor
van onze welvaart zou het dagelijkse leven voor ieder van ons er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van
het belang van de industrie voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele
representatieve staaltjes uit eigen midden voor. Ontdek deze keer welke producten van Vlaamse makelij jaarlijks
mee kleur geven aan wielerspektakels zoals de Ronde van Vlaanderen.

FIETSHELM VAN
LAZER SPORT

SPORTANALYSESOFTWARE
VAN POWERTEC

•
•

•
•

Ontwikkeld in Antwerpen
Voormalig Belgisch bedrijf opgericht
in 1919, sinds 2017 onderdeel van de
Japanse multinational Shimano

KOERSFIETS VAN
RIDLEY BIKES
•
•

Ontwikkeld in Sint-Niklaas
Belgisch bedrijf opgericht door Tom Steels
en Dirk Breynaert

VLAGGEN, SPANDOEKEN
EN PROMOTIEMATERIAAL
VAN SEPIA

Geproduceerd in Beringen
Belgisch bedrijf opgericht in 1997
door Jochim Aerts

•
•

Geproduceerd en ontworpen in Beveren
Belgisch bedrijf opgericht in 1954

FIETSKLEDIJ VAN
WOLVENBERG

WIELERSPAKEN
VAN SAPIM

•
•

•
•

Gedistribueerd vanuit Kontich
Belgisch bedrijf opgericht in 1978

SPORTKLEDIJ VAN
BIORACER
•
•

Geproduceerd en ontworpen in
Tessenderlo
Belgisch bedrijf opgericht in 1986 door
Raymond Vanstraelen

KWAREMONTBIER
VAN BROUWERIJ
DE BRABANDERE
•
•

Geproduceerd in Bavikhove
Belgisch familiebedrijf opgericht in
1984 door Adolphe De Brabandere

SPORTVOEDING, GEZONDE SNACKS
EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN
VAN AMINOLABS

FRIETEN VAN
AGRISTO
•
•

Geproduceerd in Wilrijk
Belgisch bedrijf opgericht in 1918 door
Herman Schoonhoven

Geproduceerd in Harelbeke, Nazareth en
Wielsbeke
Belgisch bedrijf opgericht in 1986 door
Antoon Wallays en Luc Raes

•
•

Ontwikkeld en geproduceerd in Hasselt
Belgisch bedrijf opgericht in 2015

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.
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Het
songfestival

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de
industrie in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel
indirecte tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor
van onze welvaart zou het dagelijkse leven voor ieder van ons er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van
het belang van de industrie voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele
representatieve staaltjes uit eigen midden voor. Ontdek deze keer welke Vlaamse bedrijven al eens mee de show
verzorgen op het Eurovisie Songfestival.

PROJECTOREN VAN
BARCO
•
•

GELNAGELS EN GEKLEURDE
NAGELLAK VAN
PRONAILS

Geproduceerd in Kortrijk
Belgisch beursgenoteerd bedrijf
opgericht in 1934 door Lucien Depuydt

•
•

Geproduceerd in Brasschaat
Belgisch bedrijf opgericht in 1981 door
Catherine Claus

PODIUM VAN
STAGECO

PODIUMOUTFITS VAN
VERONIQUE BRANQUINHO

•
•

•
•

Ontworpen en gebouwd in Tildonk
Belgisch bedrijf opgericht in 1985
door Hedwig De Meyer

GORDIJNEN EN PODIUMAANKLEDING VAN
SHOWTEX
•
•

Geproduceerd in Antwerpen
Belgisch bedrijf van de gelijknamige
Antwerpse modeontwerpster

VUURWERKSHOW VAN
HC PYROTECNICS
•
•

Geproduceerd in Zwijndrecht
Belgisch bedrijf opgericht in 1983

Ontwikkeld in Boechout
Belgisch bedrijf onder leiding van Belgische
vuurwerkkampioen Cliff Hooge

SATELLIETCOMMUNICATIE
VAN NEWTEC
•

TECHNOLOGIE OM LICHT EN
GELUID MEE TE REGELEN
VAN LUMINEX
•
•

Geproduceerd in Genk
Belgisch bedrijf opgericht in 2002 door
Bart Swinnen en Jan Renckens

LICHTARMATUREN VAN
AED GROUP
•
•

Verdeeld vanuit Willebroek
Belgisch bedrijf opgericht in 1985

MULTICAMERA EN TVFACILITEITEN VAN
VIDEOHOUSE
•
•

•

Ontwikkeld in Sint-Niklaas, geproduceerd
in Erpe-Mere
Belgisch bedrijf opgericht in 1985, sinds 2019 in
handen van Singaporese investeerders

Geproduceerd vanuit Vilvoorde
Belgisch bedrijf opgericht in 1980 door
Ludo Maes en Marc & Wim Robberechts

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.
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In de
tuin

Trots op onze productiebedrijven!

ie st .700 bedri ven die sa en direct erk verschaﬀen aan ongeveer 2.000 ensen: daarvoor staat de ind strie
in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte
tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze
welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie voor
het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden voor.
Ontdek deze keer welke producten van Vlaamse makelij bijdragen aan het vakantiegevoel in uw tuin.

TUINMEUBELEN VAN
ROYAL BOTANIA
• Ontwikkeld, ontworpen en

MESTSTOFFEN VAN DE
CEUSTER MESTSTOFFEN
• Geproduceerd in Grobbendonk
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1966

gedistribueerd in Nijlen

•

Belgisch familiebedrijf opgericht in
1992 door Kris Van Puyvelde en Frank
Boschman

door Herman De Ceuster

BLOEMPOTTEN VAN VAN DER
GUCHT POTTERY & BAMBOO
• Geproduceerd in Temse
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1870 door

TERRASPLANKEN VAN
KEBONY
• Geproduceerd in Zwijndrecht
• Belgische productievestiging van het

Frederik Michel Van der Gucht

Noorse bedrijf Kebony

BUITENVERLICHTING VAN
LUCIDE
• Ontwikkeld, ontworpen en gedistribueerd in
Antwerpen

•

KLEIKORRELS VAN
ARGEX
• Geproduceerd in Burcht
• Belgische productievestiging

Belgisch familiebedrijf opgericht in 1992 door
Ward Mertens

TUINOMHEININGEN EN
AFRASTERINGEN VAN BETAFENCE
• Geproduceerd in Zwevegem
• Belgisch bedrijf opgericht in 1880 als onderdeel

opgericht in 1965 van het Ierse
bouwconglomeraat CRH

van Bekaert, sinds 2005 verkocht aan private
equity

PERKPLANTEN VAN
POWER ROSES
• Geteeld in Kalmthout
• Belgisch familiaal bloemen- en
plantencentrum en rozenkwekerij
opgestart in 1958 door familie Philippo

KUNSTGRAS VAN SPORTS &
LEISURE GROUP
• Geproduceerd in Sint-Niklaas sinds
2008

•

TUINHUIS VAN LIGNA HOUT
• Geproduceerd in Brecht
• Belgisch familiebedrijf opgestart in 1948 door

PLANTENBAKKEN VAN WALFILII
• Geproduceerd in Hoevenen
• Belgisch bedrijf opgericht in 2007 door Filip Engels

Stan Van Loon

Belgische productievestiging van het
Franse investeringsfonds Chequers
Capital

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.
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Op het
festival

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de industrie
in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte
tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze
welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie
voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden
voor. Verbaas er u deze keer over welke Vlaamse bedrijven mee zorgen voor een onvergetelijke festivalzomer!

VIDEOSCHERMEN EN VIDEOOPLOSSINGEN VAN PRG

TENTEN EN ZEILSTRUCTUREN
VAN VELDEMAN GROUP

•
•

•
•

Geproduceerd in Oostende
Voormalig Belgisch bedrijf opgericht in
1995 onder de naam XL VIDEO, sinds 2015
onderdeel van het Amerikaanse PRG

Geproduceerd in Bree
Belgisch ex-familiebedrijf opgericht in 1950
door Pol Veldeman

CASHLESS BETALINGSSYSTEEM
VAN PLAYPASS
•
•

FESTIVALBANDJES EN JETONS
VAN ORAKEL
•
•

Geproduceerd in Retie
Belgisch bedrijf opgericht in 1997

Ontwikkeld in Antwerpen
Belgische scale-up opgericht in 2012 door
David De Wever en Dale Hofkens

FOODTRUCK MET HAMBURGERS
VAN ELLIS BURGER
•
•

BIER VAN BROUWERIJ
DE KONINCK
•
•

Geproduceerd in Antwerpen
Belgische brouwerij opgericht in 1833 door
Johannes Vervliet. Sinds 2010 in handen
van familiale brouwerij Duvel Moortgat uit
Puurs, geleid door vierde generatie Michel
Moortgat.

FRIETEN VAN REMO-FRIT
•
•

Geproduceerd in Beveren
Belgisch familiebedrijf opgericht in 1989
door Jozef Van Remoortel

Geproduceerd in Sint-Niklaas
Belgische horecaketen opgericht in 2011 door
Thierry Canetta

KANTOORCONTAINERS VAN
REAL VERHUUR
•
•

SAUSJES VAN MANNA FOODS
•
•

Geproduceerd in Schoten
Belgisch familiebedrijf opgericht in 1935
door Henri Van den Broeck

Geproduceerd in Sint-Gillis-Waas
Spin-off van het Belgische
staalconstructiebedrijf Real Corporation,
opgericht in 1974 en in handen van Luc en
Wilfried Moortgat

GORDIJNEN EN
PODIUMAANKLEDING VAN
DRESSCOAT
•
•

Geproduceerd in Wilrijk
Belgisch bedrijf opgericht in 2013

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.
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Terug
naar
school

ie st .700 bedri ven die sa en direct erk verschaﬀen aan ongeveer 2.000 ensen: daarvoor staat de ind strie
in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte
tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze
welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie voor
het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden voor.
Ontdek deze keer welke bedrijven er mee voor zorgen dat ook in dit nieuwe schooljaar alles op wieltjes loopt!

SCHOOLBUS VAN VAN HOOL
• Geproduceerd in Koningshooikt
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1947
door Bernard Van Hool

DIRECTEURSSTOEL VAN BULO
• Geproduceerd in Mechelen
• Producent van kantoormeubilair,
opgericht in 1963 door Walter Busschop

INZA-MELKJE VAN MILCOBEL
• Geproduceerd in Kallo
• Belgische zuivelcoöperatie ontstaan in
2005, als resultaat van een fusie tussen
Milcobel en BZU Melkaanvoer

KINDERFIETS VAN OXFORD BIKES
• Geproduceerd in Sint-Niklaas
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1925
door Alfred Van Den Berghe

SCHRIFTJES VAN AURORA
PRODUCTIONS

SCHOOLBORD VAN POLYVISION

• Geproduceerd in Beerse
• Belgisch familiebedrijf opgericht in 1935
door de familie Peeters

• Geproduceerd in Genk
• Belgisch familiebedrijf opgericht in
1954, maakt sinds 2001 deel uit van het
Amerikaanse Steelcase

KIPLING-BOEKENTAS VAN VF EUROPE

LIJM VOOR POST-ITS VAN 3M

• Ontworpen in Antwerpen
• Belgisch bedrijf opgericht in 1987 en overgenomen
in 2004 door de Amerikaanse kledingmultinational
VF Corporation, met vestigingen in Berchem,
Bornem en Temse

• Geproduceerd in Zwijndrecht
• Belgische productievestiging van de
Amerikaanse multinational

LOCKERS VAN EUROBOX
CONTINENTAL

PRINCEKOEK VAN MONDELEZ
BELGIUM BISCUITS PRODUCTION

• Geproduceerd in Wijnegem
• Belgisch bedrijf opgericht in 2014

• Geproduceerd in Herentals
• Belgische productiesite van het Amerikaanse
voedingsconglomeraat Mondelez International

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven.
De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de
productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.

