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Buitelaar Houtconstructies B.V. is al sinds 1988 toonaangevende producent van op maat gemaakte 

houtenverpakkingen voor het beschermd transport van uw producten. Welk product u ook heeft, wij 

kunnen u de juiste verpakking adviseren en deze realiseren. Centraal gevestigd in regio 

Venlo/Nijmegen, bedienen wij klanten in heel Nederland en Duitsland.  

We bieden onder andere pallets, kratten, kisten en exportverpakkingen die we desgewenst op afroep 

kunnen produceren. Ook is het mogelijk om uw producten op locatie te verpakken. 

Maatwerk is ons specialisme. Bij ons heeft u aan één woord genoeg. Afhankelijk van uw product, uw 

wensen en technische specificaties, adviseren we u welke verpakking het beste past. Iedere zending 

heeft namelijk voorwaarden waar u, maar ook wij rekening mee houden. Zo universeel als een houten 

pallet lijkt, zo veelzijdig zijn de uitvoeringsmogelijkheden.  

Onze medewerkers staan voor vakmanschap. Ze werken met uiterste zorg en zijn enorm gemotiveerd. 

Dit ziet u terug in de kwaliteit van onze producten. Welk product u ook heeft, wij maken voor u een 

kwalitatieve, goede houten verpakking om uw product optimaal te beschermen tijdens transport. Wij 

produceren dit alles in onze eigen werkplaats, zodat wij maximale invloed hebben op de kwaliteit van 

het eindproduct. Alle elementen worden uitgetekend waardoor u verzekerd bent van een passend 

product. U heeft een vast aanspreekpunt die alles voor u regelt en bouwen graag een langdurige relatie 

op met onze klanten en hechten veel waarde aan uw tevredenheid.  

Wij staan bekend om onze correcte en betrouwbare afspraken, goede producten en snelle levertijden 

en bedienen een uitgebreide klantenkring tot ver in het land. Levering binnen 1 werkdag is bij ons geen 

uitzondering. Dit alles realiseren we voor u tegen scherpe tarieven. 

 

Buitelaar Houtconstructies B.V. 

De Flammert 1011 
5854 NA  Nieuw-Bergen 
T: 0485 342 952 
 
 
IBAN: NL95ABNA0536876002 
BIC: ABNANL2A 
BTW: NL8044.50.419.B01 
KvK: Venlo 12034495 

Onderscheidend vermogen Buitelaar Houtconstructies B.V. 

 Deskundig en flexibel team medewerkers 

 Oplossingsgericht meedenken vanuit de klant 

 Totaalleverancier, voor al uw houtenverpakkingen 

 Innovatief in verbetering van onze productieprocessen 

 Korte levertijden, scherp geprijsd. 
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Voor pallets bent u bij ons aan het juiste 

adres. Of het gaat om eenmalige pallets, 

zowel met klossen of balken, rondlopend 

onderdek, gesloten bovendek, 

machinepallets, vlonders of skids voor het 

zwaardere werk. Afhankelijk van uw 

wensen en behoeften, kunnen we u 

adviseren wat voor soort pallet het beste 

past. Iedere zending heeft namelijk 

voorwaarden waar u, maar ook wij 

rekening mee houden. 

 

Soms zijn producten te kwetsbaar voor transport op 

een pallet of lastig stapelbaar. Een exportkrat 

kan dan uitkomst bieden. Het gewicht van een krat 

is aanzienlijk lager dan bij een kist en de 

mogelijkheden zijn oneindig. Mede hierdoor wordt 

de houten krat vaak gezien als dé kostenbesparende 

exportverpakking. Een krat is uitermate geschikt 

voor transport via lucht, water en asfalt. Voor ieder 

product bieden wij de juiste krat. Ook de houten 

kratten worden op maat gemaakt. Hierbij is het 

interieur van de krat eveneens belangrijk. Wij 

adviseren u over onder andere schokdemping, het 

ondersteunen en het fixeren van uw producten.  

Met een goed op maat gemaakt binnenwerk, 

afgestemd op uw product, kunnen uw producten 

goed gefixeerd verpakt worden en zijn ze optimaal 

beschermd tijdens transport. Bijkomend voordeel 

van een goede op maat gemaakte krat inclusief 

binnenwerk is de verkorte verpakkingstijd doordat 

het verpakken op deze manier een stuk makkelijker 

wordt gemaakt. 

 

Producten 
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Transporteert u uw producten over land, zee of 

de lucht? Wij maken houten kisten voor 

onder andere luchtvracht, zeetransport, zwaar 

transport en wegtransport. Geef bij ons aan 

hoe uw product wordt vervoerd, dan adviseren 

wij u in de best passende houten kist op maat. 

De kist maken we geheel naar uw wensen. Uw 

product is optimaal beschermd tijdens het 

transport en kan veilig over de hele wereld 

vervoerd worden.  

 

 

 

Vervoert u uw producten overzee? Dan zijn er speciale 
voorwaarden waar uw verpakking aan dient te voldoen. 
Naast het gebruik van ISPM-15 gecertificeerd hout, is het 
verpakken in corrosiewerend materiaal bij bepaalde 
transporten nodig. Met onze ruime kennis en ervaring in de 
houten verpakkingen, kunnen we u hierin adviseren en de 

juiste zeewaardige verpakking voor u produceren. Zo 

kijken we naar uw product en de eindbestemming. Onder 
andere op basis hiervan adviseren we om de verpakking te 
voorzien van bepaalde uitvoeringen folie, bijvoorbeeld een 
aluminiumfolie of VCI-folie.  

Het hout waarmee we werken is gecertificeerd volgens de 
wereldstandaard ISPM 15. Uiteraard wordt uw 
verpakking voorzien van de juiste symbolen voor de juiste 
handling. Alle producten van Buitelaar Houtconstructies 
voldoen aan de eisen van ISPM 15. Het registratienummer 
van Buitelaar Houtconstructies is NL-037. Dit nummer staat 
op alle behandelde verpakkingen. 
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Legborden leveren wij van vurenhout, 

multiplex of spaanplaat. De legborden 
zijn over het algemeen volledig gesloten. 
In verband met een sprinklerinstallatie 
worden ze ook half open geproduceerd. 
Op basis van de specificaties van de 
magazijnstelling kunnen wij een passend 
voorstel maken. Voor iedere stelling de 
juiste oplossing, dus vraag naar de 
mogelijkheden. 
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Bij de ontwikkeling van verpakkingen werken we samen met de klant en wanneer nodig met externe 
specialisten. Op basis van de eisen van de klant ontwikkelen wij voor iedere situatie een 
verpakkingsoplossing!  

Van een los kwetsbaar onderdeel tot het verpakken van een complete machine wordt rekening 

gehouden met verschillende eisen; 

 Handling en transport ( lucht – zeevracht ) 

 Kosten  

 Trilling isolatie  

 

 

 

 

 

 
 

 

In veel gevallen volstaat een maatverpakking gebaseerd op 
breedte, diepte en hoogteafmetingen van uw product. Het 

kan ook zijn dat u hoogwaardige en complexe 
producten te verpakken heeft. Wat voor producten dat 

ook zijn, we begeleiden u van begin tot eind. We gaan 
samen met u in gesprek om te kijken wat uw wensen en 
behoeften zijn. Op basis hiervan adviseren we u 
welke houten verpakking het meest geschikt is en aan 
welke eisen deze moet voldoen. Vervolgens maken we een 
ontwerp en een prototype zodat de producten op een zo 
efficiënt mogelijke manier kunnen worden verpakt. Het 
ontwerp vertalen we naar duidelijke 3D werktekeningen.  

 

Diensten 
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Uw prototype voldoet dus in de ontwikkelfase al aan alle benodigde eisen. Indien het prototype aan 
uw wensen voldoet, gaan we over tot seriematige productie. Samen met u realiseren we de ideale 
oplossing, voor onder andere de auto-industrie, machinebouw en elektrotechniek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beschikken over een modern machinepark waarmee we een diversiteit aan houtbewerkingen 

kunnen uitvoeren. Met onze machines kunnen wij hout perfect schaven, profileren, afkorten 

en verduurzamen. Tevens zijn onze medewerkers ervaren in CNC frezen van figuren, cirkels, ronde 

gaten en contraprofielfrezen. Ook specialistische bewerkingen zoals herzagen, schaven, profileren, 

haaks korten, neigen, kepen en slissen zijn voor onze vakkundige medewerkers geen enkel probleem. 

Samen met u kijken we naar de best passende houtbewerking, afhankelijk van de toepassing waar het 

hout voor gebruikt wordt. 
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Uw logo op een houten kist, ordernummer 

op een pallet of een barcode op een krat? 

Allemaal mogelijk bij Buitelaar. Sinds dit 

jaar beschikken we over een moderne 

printer die een absolute meerwaarde 

biedt aan uw zending. Dankzij deze 

innovatieve machine kunnen we uw 

producten namelijk voorzien van, 

bijvoorbeeld, uw eigen logo. Op deze 

manier blijven uw producten altijd onder 

alle weersomstandigheden herkenbaar. 

 

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Zoals het printen van een ordernummer of 

barcode op uw houten kisten, houten kratten of speciale pallets. Vraagt de transportwijze om 

specifieke handling symbolen? Dan printen we die uiteraard ook! 
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