
Bedankt voor uw interesse 
in Van West Koeltechniek bv

In deze brochure maakt u kennis met 

ons bedrijf, specialist in kleine koeltechniek. 

TELEFOON :

+31 (0)525 651 358

EMAIL :

info@vanwestkoeltechniek.nl

WEBSITE :

www.vanwestkoeltechniek.nl

Lees, bekijk en ervaar onze producten. 

Kort en bondig, zonder een heel boekwerk 

door te hoeven. Natuurlijk vertellen we u 

graag uitgebreid over het bedrijf en wat 

we voor u kunnen betekenen, maar dan 

liever in een persoonlijk gesprek. Heeft u 

vragen over de brochure, neem dan gerust 

en altijd vrijblijvend contact met ons op. 

Ik hoop u snel te spreken. 

Hartelijk groet, 

Luke Blauw, namens 

Van West Koeltechniek bv



VOOR WELKE PRODUCTEN EN DIENSTEN KAN 
IK TERECHT BIJ VAN WEST KOELTECHNIEK BV?

WIE ZITTEN IN HET TEAM BIJ VAN WEST KOELTECHNIEK BV?

ONZE SPECIALISATIE IS HET SERIEMATIG PRODUCEREN VAN KOELERS TOT 
ONGEVEER 3KW. VOOR VRIJWEL ELK GEWENSTE TOEPASSING KUNNEN WIJ 
DE JUISTE KOELER ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN. 

WIJ ONTWIKKELINGEN EN
       ASSEMBLEREN EXACT NAAR
            UW WENS EN BEHOEFTE. 
                   ECHT MAATWERK DUS!

Zoekt u naar koeling, voor welke toepassing dan ook? Dan bent u bij Van West Koeltechniek bv aan het 

juiste adres. Wij ontwerpen en produceren een brede diversiteit aan koelers. Van allerlei soorten 

luchtkoelers tot verschillende soorten vloeistofkoelers, waaronder drinkwaterkoelers. 

De koelers zijn zelfstandig werkend of een onderdeel van een grotere installatie.

Bij Van West Koeltechniek werkt een relatief klein team ervaren specialisten. Hierdoor kunnen wij snel 

schakelen en is de klant snel geholpen. Door te werken volgens de LEAN principes werken we zeer 

efficiënt. Wij zijn gespecialiseerd in seriematig produceren. We werken aan een goede, betrouwbare en 

duurzame relatie met onze klanten: eerlijk, transparant en persoonlijk.  Daardoor werken we met veel 

klanten al tientallen jaren samen. 



WELKE GARANTIES HEB IK BIJ EEN SAMENWERKING 
MET VAN WEST KOELTECHNIEK BV?

Uiteraard heeft u wensen en verwachtingen van een leverancier. We zetten onze garanties of 

kernwaarden met trots voor u op een rijtje. Die kernwaarden en onze klantgerichtheid maken het 

mogelijk om te bouwen aan een goede en duurzame samenwerking. 

Kwaliteit en Duurzaamheid van onze producten staan voorop. De kwaliteit, en daarmee een lange levensduur, zorgen 

ervoor dat onze klanten heel tevreden zijn.  Daarnaast zijn producten die weinig onderhoud nodig hebben beter voor het 

milieu. Onze koelers zijn gemaakt van hoogwaardige onderdelen die goed recyclebaar zijn.

 

Communicatie in alle fases van de samenwerking is essentieel voor een goede en duurzame relatie. Vanaf het eerste contact 

tot aan de aftersales en in uitzonderlijke situaties. Wij staan altijd open voor vragen en suggesties. We kijken goed naar de 

situatie, luisteren goed naar uw wensen en zorgen voor de oplossing die daar het best bij past. Zelfs als dat niet direct in ons 

eigen belang is, bijvoorbeeld bij een alternatieve oplossing in plaats van koeling.

Betrouwbaarheid hangt sterk samen met kwaliteit en communicatie. Klanten verwachten dit van ons en voor een goede en 

duurzame samenwerking werken we aan wederzijds vertrouwen. U krijgt van ons altijd het eerlijke verhaal. Zelfs als dat niet 

het verhaal is dat u wilt horen. Zo weet u altijd precies wat u kunt verwachten, ook bij eventuele tegenslagen. En ook in dat 

geval doen wij ons uiterste best voor u!

AARZEL NIET EN LAAT ONS WETEN WAAR 
        U NAAR OP ZOEK BENT. DE KANS IS 

                      GROOT DAT WE U KUNNEN HELPEN!



Service is in onze goed uitgeruste werkplaats uitstekend geregeld. Alle medewerkers binnen Van West 

Koeltechniek zijn uitermate servicegericht. Uw tevredenheid staat voorop. Uiteraard garanderen wij 

producten van uitstekende kwaliteit. En wanneer deze op termijn toch een keer service nodig 

hebben, dan staat ons team voor u klaar. 

Innovatie is een constante factor in ons bedrijf. De tijd staat nooit stil en dat weten we maar al te goed 

bij Van West Koeltechniek. We gaan continu mee met de veranderende klantwensen, wetgeving en de 

toepassingen die daarbij horen. Daarnaast werken we intern ook altijd aan verbetering, zodat we zoveel 

mogelijk waarde kunnen toevoegen aan het product voor onze klant. Wij denken altijd mee bij nieuwe 

ontwikkelingen en staan open voor al uw wensen. Zo groeien we samen naar een hoger niveau. 

Ik hoop dat deze brochure u een goed beeld heeft gegeven van ons prachtige bedrijf Van West 

Koeltechniek bv en dat u, net als wij, niet kunt wachten om een goede en duurzame 

samenwerking aan te gaan! 

Wilt u zeker weten of wij de juiste partij zijn? Geen probleem! In een geheel vrijblijvend én 

persoonlijk gesprek kijken wij graag samen met u naar uw wensen en/of de problemen waarvoor u 

een oplossing zoekt.

Nogmaals bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en hopelijk spreken we elkaar snel!

Namens het gehele team Van West Koeltechniek bv


