Zoetermeer

Door efficiënte magazijninrichting

Ruimtewinst en efficiënter werken
Op het PRISMA bedrijvenpark van Bleiswijk, staat het bedrijf van Johan en Dorien
Hofland: De Rijk Magazijninrichting. Samen met hun medewerkers houden zij zich
bezig met het inrichten van magazijnen en het leveren van de daarbij benodigde
materialen. Een breed werkterrein: van het schuurtje van de particulier tot het grote
magazijn met 6 meter hoge palletstellingen en etagevloeren.
De dienstverlening van De Rijk Magazijninrichting
bestrijkt een lang traject. Johan Hofland verklaart:
“Allereerst bezoeken wij een potentiële cliënt op
zijn locatie. De ene keer betreft het een hal die
helemaal vol met producten of materialen staat.
Een andere keer is het een volledig lege hal.
Met de cliënt bekijken wij wat voor goederen
het betreft, hoe deze binnen komen en hoe ze
uiteindelijk weer het pand verlaten. Op basis

Gecertificeerd keurmeester
Belangrijk onderdeel van de dienstverlening
is volgens Johan Hofland ook het keuren van
stellingen. Als gecertificeerd ‘keurmeester stalen
opslagsystemen en magazijnstellingen’ keurt hij
stellingen die mechanisch worden gebruikt. Dat
wil zeggen: die met een heftruck worden gevuld
en geleegd. Deze keuring is jaarlijks verplicht,
maar ook indien een bedrijf iets aan de
opstelling wijzigt of indien stellingmateriaal
beschadiging is. Het is een arbo-verplichting
ter voorkoming van ongelukken.”

“Interne logistiek
is een
boeiend traject”

van die informatie en onze logistieke kennis
schrijven wij een functioneel plan. Vooral de
autocad-tekeningen zijn belangrijke onderdelen.
Hierdoor kan de cliënt al op papier zien hoe het
gaat worden. Wij proberen duidelijk te maken
hoe de cliënt het nu doet en hoe wij denken dat
de cliënt het beter en efficiënter kan doen.”
Door een efficiënte magazijninrichting kan een
bedrijf meer goederen of materialen op een
kleine plek opslaan. Of hij kan efficiënter en
daardoor sneller of beter werken. “Wanneer
onze tekeningen en offerte tot een opdracht
leiden, dan verzorgen wij de volledige levering
en de montage op locatie.”

Kleine en grote leveranties
Het mogen bijdragen aan de interne logistiek
van een bedrijf of instelling is een veelzijdig vak.
De mensen van De Rijk Magazijninrichting vinden
ook serviceverlening belangrijk. “Bij de ene
cliënt gaat het om vijf meter stelling of een klein
element. Maar omdat we ook die kleine leveringen
goed doen blijven onze cliënten ons trouw en
vragen ze ons soms jaren later voor een groot
logistiek advies.”“Goede monteurs zijn een belangrijk onderdeel van onze service. Zij moeten
van een stapel staal een mooi magazijn maken.
Onze monteurs zijn VCA-gecertificeerd en hebben heftruck- en hoogwerkerdiploma’s. Ze weten wat veilig werken is.”

Actiflip-groep
De Rijk Magazijninrichting is aangesloten bij de
internationale Actiflip-groep. Mede hierdoor is
het assortiment inrichtingsmaterialen en mogelijkheden groot. “Onze opdrachtgevers hebben
veel voordeel van ons Actiflip-partnerschap. Wij
kopen gezamenlijk in bij leveranciers en fabrikanten die aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.
Bovendien draagt het bij aan de continuïteit van
ons bedrijf. De internationale samenwerking
betekent ook dat onze materialen en werkzaamheden Europees gecertificeerd zijn. Daarmee zijn
wij een van de weinige in Nederland.”

magazijninrichting BV

De Rijk Magazijninrichting
Een professioneel bedrijf dat levert aan de
particulier maar vooral aan het bedrijfsleven.
U kunt er terecht voor onder andere legbordstellingen in diverse uitvoeringen, breedvakstellingen, pallet- en draagarmstellingen,
verdiepingsvloeren, scheidingswanden en
verplaatsbare cabines, transport- en steek
wagens, onderdelenbakken, garderobekasten,
ladders en werkbanken. Geopend tijdens
kantooruren, maar meestal wordt de locatie
van de cliënt bezocht.
Amethistweg 3
2665 NT Bleiswijk (PRISMA bedrijvenpark)
T: 079 361 13 11
E: info@derijkmag.nl
www.derijkmag.nl

