
NAAM PRESENTATIE
Triferto Klantendag

1 februari 2023 



Welkom 
• 11:45 uur ontvangst

• 12:00 -13:00 lunch

• 13:00 – 15:00 programma

• Introductie - Erik Willems

• Triferto update - Robin Wolf 

• Markt update - Rüdiger Simon

• Grassa – Rieks Smook en Bob Lambrechts

• 15:00 - 16:00 tour

• 16:00 - 17:00 borrel



Triferto update

Robin Wolf



De markt op z’n kop

• Digitale Trading update per kwartaal



Precursor wetgeving

• Controle op precursor na vastleggen order in Trifertoweb

• Wanneer ontvangt u verzoek voor tekenen verklaring?

• Bij ontbreken getekende verklaring

• Getekende verklaring >1jaar

• Dagelijkse verwerking vanaf maart 2023



Labels en etikettering 

• VERORDENING (EU) 2019/1009 
• Late beschikbaarheid alle informatie leveranciers
• Beperkte beschikbaarheid notified body voor erkenningen
• Nog niet alles is duidelijk 
• Geen verplichting

• Continuering huidig seizoen op basis van voorgaande 
regelgeving 
• Voldoen aan de wet binnen NL/BE

• Nieuwe labels per medio 2023



Renovatie en uitbreiding loodsen 
netwerk

• Gestegen totale volume heeft geleid tot 
investeringen in personeel en infrastructuur

• 2 nieuwe loods locaties bijgevoegd in Triferto 
netwerk

• 1 locatie gesloten 



Triferto in ontwikkeling

Blauwverlaat / Augustinusga

• Gesloten per 11-11-2022

• Bigbags Novurea(S) tijdelijk
beschikbaar in Blauwverlaat 
zolang voorraad strekt 



Triferto in ontwikkeling

Koopvaardijlaan in Gent

• Sluiting per einde jaar

• Continueren 
export activiteiten elders



Nieuwe loodsen in netwerk

• Drachten

• Oss



Video locaties Oss en Drachten

https://youtu.be/f3FmNdtfCdw



Triferto in ontwikkeling

Breda
• Dak-plaatwerk

• Asfalt

• Nieuwe loods ~2100m2



Triferto in ontwikkeling

Heerenveen
• Luc Lageveen gepensioneerd

• Roel Adema bedrijfsleider

• Asfalt

• Nieuwe loods ~2000m2



Triferto in ontwikkeling

Veendam
• Asfalt

• Nieuwe loods ~4000m2

• Bigbag installatie medio 2023

• Vernieuwing 
blendinstallatie na seizoen



Kalkmeststoffen

• Beschikbaarheid kalk vergroot
• Kampen Limkal

• Veendam Locatie in Veendam voor Kalk (Ankal)

• Zwolle Beschikbaarheid Ankal/Fertocal 0

• Transporteurs Limkal uitgebreid

• Afspraken gemaakt over beschikbaarheid Kalk met 
leveranciers



Samenvatting

• Meer verlaadcapaciteit door
• Vernieuwing inrichting panden en hardware

• Nieuwe locaties Drachten en Oss

• Personele bezetting

• Maar ook
• Meer verkeer op locaties door toegenomen volume

Dit bijzondere seizoen moeten we samen goed doen! 



Tour du ALS
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