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INLEIDING 

Verpakkingen zijn een indicator voor de welvaart van een maatschappij. Vandaar dat West-Europa, 
Noord-Amerika en Japan wereldwijd ongeveer twee derde van alle verpakkingen verbruikt. De 
verpakkingsindustrie is een sterk gefragmenteerde sector. Door het aantal werknemers en het 
belang van verpakkingen in het goederentransport en de goederenopslag, kan de sector als 
belangrijke schakel tussen producent en consument omschreven worden. 

De voornaamste klant voor verpakkingen wereldwijd is de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 
Ongeveer twee derde van alle geproduceerde verpakkingen gaat naar deze industrietak. Wereldwijd 
staan vooral papier en karton met 37% alsook plastic met 34% bovenaan op het lijstje van de 
consumenten. In deze studie gaat het vooral om verpakkingen in de levensmiddelenindustrie. 

Deze studie richt zich naar bedrijven die geen of weinig ervaring met de Duitse markt hebben, maar 
wel als doel hebben deze markt in de nabije toekomst te bewerken. De exporteur dient te weten hoe 
de markt in Duitsland georganiseerd is. Bovendien moet hij kunnen inschatten of zijn engagement op 
de Duitse markt op middellange termijn ook de moeite waard is. 

De studie omvat, naast de omkadering van de Duitse markt, een lijst met adressen van producenten 
van verpakkingen voor voedingswaren, groothandelaars voor verpakkingen (voor voedingswaren) en 
voedingsmiddelenproducenten, die allemaal potentiële klanten voor u kunnen zijn. Hebt u 
bijkomende adressen nodig? Zie: www.werverpacktwas.de of www.neue-verpackung.de. 

Op het einde van de studie staan de belangrijkste internationale voedings- en verpakkingsbeurzen in 
Duitsland vermeld, een lijst met interessante websites en vakorganisaties, handelsportalen en 
internetbronnen alsook een lijst met nuttige magazines. Deze kunnen zeker helpen bij de zoektocht 
naar informatie en contactpersonen. Bovendien vermeldt de studie ook een aantal interessante 
statistieken i.v.m. de verpakkingssector. 

De studie sluit aan bij een reeks publicaties van Flanders Investment & Trade die als doel hebben 
informatie te verstrekken aan startende Vlaamse bedrijven. Zoals bij de andere studies, Convenience 
food in Duitsland, Duitse zoetwarenmarkt, Bakkerij- en banketbakkerijensector in Duitsland, de Top 
75 van de Duitse detailhandel en Biologische voedingssector in Duitsland, is de aanpak steeds 
pragmatisch en informatief. 

Voor het opstellen van de studie gaat mijn speciale dank naar mijn medewerkster mevrouw Sarah 
Züfle. Voor het vertaalwerk van dit document gaat mijn speciale dank naar mijn medewerkster 
mevrouw Isabelle Maufroy. Het FIT-kantoor in Keulen staat ter beschikking van de Vlaamse 
producenten van verpakkingsmateriaal voor verdere ondersteuning in de benadering van de Duitse 
markt. 
Bob Giraud, Vlaams economische vertegenwoordiger in Keulen - december 2013 

Alle rechten voorbehouden  
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina's worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze 
pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de rechthebbenden. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend 
verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding. 

http://www.werverpacktwas.de/�
http://www.neue-verpackung.de/�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325120910143324?opendocument�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325120910143324?opendocument�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325130122085810?opendocument�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325130820133622?opendocument�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325130522134135?opendocument�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325130522134135?opendocument�
http://www.flandersinvestmentandtrade.be/appl/marktkennis.nsf/documentatie/325120124122302?opendocument�
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1. MARKT VOOR VERPAKKINGEN VAN LEVENSMIDDELEN 

Na een goede omzetontwikkeling in het jaar 2012, een vervolg van het recordjaar 2011, kijken de 
Duitse verpakkingsproducenten optimistisch naar de toekomst. 

 

Bij de kunststofspecialisten schatten negen op tien in het eerste kwartaal bevraagde leden de 
economische situatie als "goed" of ten minste "voldoende" in. Ze namen 40% van de meer dan 30 
miljard euro omzet in de sector voor hun rekening. 

De omzet van de papier- en kartonproducten daalde in 2012 echter met 0,8% (volgens de federaties 
van de papierverwerkende bedrijven). In 2011 noteerde de sector nog een sterke omzetstijging van 
6,8%. In totaal bedroeg de jaaromzet in 2012 ongeveer 18,54 miljard euro. Ongeveer 30% van de 
brancheomzet werd in het (vooral Europese) buitenland gerealiseerd. De omzet van verpakkingen uit 
papier, karton en folie daalde in 2012 en lag met 10,5 miljard euro 0,5% onder de omzet van het jaar 
voordien. 

Ondanks een dalende omzetontwikkeling steeg het aantal werknemers in de papierverwerkende 
industrie het voorbije jaar met 0,5% (tot 81 211). Volgens het Ifo-Institut in München (Instituut voor 
Economisch Onderzoek aan de Universiteit van München) daalde de index van het handelsklimaat 
voor de papier- en kartonverwerking de eerste drie kwartalen van 2012 tendentieel. Maar sinds 
oktober 2012 steeg deze index weer. 

In vergelijking met kunststof is de tendens bij de glazen verpakkingen bescheiden. De omzet van 
deze sector daalde in het voorjaar van 2013, 4% onder het niveau van 2011. Hoewel een aantal 
afvullers van mineraalwater nieuwe glazen verpakkingen voor hergebruik ingevoerd had, hebben de 
glasproducenten het moeilijk om de sterk expanderende PET-concurrentie het hoofd te bieden na de 
start van de wegwerpflessen. De federatie van de glasindustrie ondervindt momenteel een algemeen 
positieve stemming bij de leden, die door de „nog altijd bedenkelijke“ kostensituatie niet vertroebeld 
is. 

Momenteel stijgen de prijzen in alle verpakkingsmiddelensegmenten weer. De index voor de 
prijsontwikkeling bij kunststofverpakkingen steeg in het eerste kwartaal met 33% tot 35 punten. 
Volgens de IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen wordt dit verklaard door de hoge 
grondstoffenprijzen. Na een geringe daling in de zomer van 2012 werd de materiaalinkoop sinds eind 
2012 ook in het PPK-segment (papier, karton en kartonnage) weer duurder. Anders dan het 
kunststofsegment heeft deze nog sterk kmo-gedreven branche het duidelijk moeilijker om de kosten 
aan de verpakkende FMCG-industrie (Fast Moving Consumer Goods) door te rekenen. Ook de in 
vergelijking met kunststof duidelijk kleinere segmenten glas- en metaalverpakkingen staan, wat de 
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aankoop betreft, nog altijd onder druk. De drankblikjesindustrie maakt zich steeds meer zorgen om 
de sterk stijgende prijzen voor de opslag van aluminium, de belangrijkste grondstof. 

Niet alleen de hoge aankoop- en energieprijs is voor de sector een hele uitdaging. Ook op vlak van 
wetgeving wachten er heel wat uitdagingen. Onlangs heeft de Europese Commissie het groenboek 
over de Europese strategie voor kunststofafval in het milieu gepubliceerd. Het thematiseert onder 
meer de perspectieven van de omgang met kunststofafval, dat nog altijd grotendeels verbrand 
wordt. De verpakkingsproducenten van papierproducten anderzijds wachten heel benieuwd op het 
tweede ontwerp van de zogenaamde ‘minerale olie-verordening’ waaraan het Duitse 
Landbouwministerie momenteel werkt. 

Voor 2013 voorziet de industrievereniging IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) weer 
een omzetgroei, maar geen daling van de grondstoffen- en energieprijzen. Deze prijzen worden 
steeds vaker beschouwd als een internationale concurrentiehindernis. 

In exportgeöriënteerde hogeloonlanden zoals Duitsland kan de verpakkingsindustrie, die vooral uit 
kmo’s bestaat, twee strategische antwoorden geven op de prijzendruk. Eerst en vooral moet er voor 
productieprocessen en aankoopstructuren steeds naar efficiënte spaar- en 
optimalisatiemogelijkheden gezocht worden. Verder ligt er nog meer toekomstpotentieel bij het 
eigenlijke productengamma. 
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2. REGLEMENTERING 

INFORMATIEVERPLICHTINGEN OP LEVENSMIDDELENVERPAKKINGEN 

De Europese Unie wil dat de consumenten zich beter kunnen oriënteren bij de aankoop van 
voedingsmiddelen. Behalve de klassieke informatie moeten levensmiddelenverpakkingen in de toekomst 
duidelijke informatie geven over de inhoud en zodus de beslissing om te kopen makkelijker maken. 
Daarmee reageert de politiek, na de recente voedselschandalen, op de steeds luidere vraag naar 
transparante productinformatie. 

De EU-Verordening betreffende Levensmiddeleninformatie 1169/2011 (Lebensmittel-
Informationsverordnung = LMIV) schrijft gedetailleerd voor aan welke kenmerken levensmiddelen, vanaf 
de peildatum 13 december 2014, moeten voldoen en legt nieuwe regels vast voor het verpakkingsdesign 
en de verkoop via bv. internet. 

Dit geldt voor iedereen die werkzaam is in zowel de productie, de verwerking als de distributie van 
levensmiddelen. Op verpakkingen moet in de toekomst onder meer een tabel staan met het 
energiegehalte en het gehalte van volgende voedingsstoffen: vetten, verzadigde vetten, koolhydraten, 
suiker, eiwit en zout. Opgelet dus: zout behoort niet langer tot het natriumgehalte. 

Voor onverwerkte producten, die slechts uit één ingrediënt of ingrediëntenklasse bestaan zoals kruiden, 
zout, tafelzoetstof of gelatine geldt de verplichte voedingswaardedeclaratie niet. Bij een aantal 
levensmiddelen, onder andere cafeïnehoudende producten of onder gemodificeerde atmosfeer (MAP) 
verpakte producten, is bijkomende informatie vereist. 

Vooral technische hulpstoffen die allergische reacties of voedingsonverdraagzaamheid kunnen 
veroorzaken, moeten in de toekomst in de ingrediëntenlijst op de voorgrond geplaatst worden. Dit geldt 
ook voor losse goederen zoals groenten en fruit en andere levensmiddelen die in de toonbank 
aangeboden worden. Ook moet het duidelijk geëtikeerd worden indien levensmiddelen diepgevroren 
waren of als het producten zoals "namaakkaas" of "namaakvlees" betreft. 

De verklaring van oorsprong, die voorlopig enkel verplicht is voor vers gevogelte, runds-, varkens-, 
schapen- en geitenvlees alsook voor etikettering, kan de consument nu gemakkelijk op een dwaalspoor 
brengen. Neem bijvoorbeeld Spaanse tomaten: het kan zijn dat deze niet in Spanje geoogst werden, maar 
enkel verpakt. Dan zou er bijkomende informatie in verband met land van oorsprong moeten vermeld 
worden. 

De nieuwe EU-Verordening betreffende Levensmiddeleninformatie regelt niet alleen het „wat“, maar ook 
het „hoe“. Zo moet alle verplichte informatie in woorden en getallen vermeld worden. Pictogrammen en 
symbolen mogen ondersteunend, maar niet alternatief gebruikt worden. Bij meertalige verpakkingen 
zorgt dit al eens voor plaatsgebrek. Een andere uitdaging is de leesbaarheid. De informatie moet op een 
duidelijk zichtbare plaats op de verpakking staan in een lettergrootte van minimum 1,2 mm voor de kleine 
"x". Bovendien moet de lay-out van de verschillende velden op de verpakking aan bepaalde voorschriften 
voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld de naam, het nettogewicht en eventueel het alcoholgehalte duidelijk 
zichtbaar vermeld zijn. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:nl:pdf�
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Ook bedrijven die levensmiddelen via het internet of postorder verkopen, moeten aan de LMIV voldoen 
(afgezien van de houdbaarheids- of gebruiksdatum), zelfs vóór het ondertekenen van een 
koopovereenkomst. Die informatie moeten consumenten onmiddellijk in de webshop of op bepaalde 
pagina’s in de bestelcatalogi kunnen vinden. 

Met deze en talrijke andere gedetailleerde verordeningen wil de Europese wetgever een optimale 
transparantie voor kopers van levensmiddelen bereiken. Maar wie is nu precies verantwoordelijk voor de 
correcte, actuele en volledige informatie wat betreft ingrediënten, voedingswaardes etc.? Wie kan 
aansprakelijk gesteld worden als allergenen verkeerd gedeclareerd werden en een consument daardoor in 
het ziekenhuis belandt? Principieel geldt hier: degene die productgegevens in omloop brengt of ze 
verandert, bewust of onbewust, is aansprakelijk. 

Vooral in de onlinehandel formuleren een aantal bedrijven een disclaimer (uitsluiting aansprakelijkheid) 
om hun aansprakelijkheid af te wijzen. Dit is echter, volgens eenstemmig oordeel van juridische experten, 
ten laatste vanaf december 2014 niet meer toegestaan. 

Deze experts, bestaande uit vertegenwoordigers uit de industrie en de handel onder de bevoegdheid van 
GS1 Germany (Duitse aftakking van Global Standards One, een wereldwijde organisatie die globale 
normen bepaalt en omzet voor de optimalisatie van de keten voor toegevoegde waarde) hebben een 
vragencatalogus met verschillende scenario’s in de leverings- en informatieketen (www.gs1-germany.de) 
met betrekking tot aansprakelijkheid opgesteld, met als doel, meer veiligheid in juridische vragen te 
scheppen.  

Er blijven echter nog veel vragen onbeantwoord. En bedrijven hebben niet veel tijd meer om zich op de 
nieuwe situatie in te stellen. Vanaf 13 december 2014 moeten alle verpakkingen immers voldoen aan de 
EU-Verordening betreffende Levensmiddeleninformatie 1169/2011. Enkel voor de aanduiding van de 
voedingswaarde geldt in bijzondere gevallen een overgangstermijn tot einde 2016. Een vervroeging van 
de omzetting van deze verordening is theoretisch mogelijk, maar niet alle nieuwe gegevens zijn 
verenigbaar met het nog geldende recht. 

Bedrijven worden geadviseerd om de omzetting van de verordening zo snel mogelijk, en in nauwe 
samenspraak met autoriteiten en andere deskundigen, voor te bereiden. Daarbij is het belangrijk de 
resterende looptijden van verpakkingen alsook printtijdstippen in de gaten te houden. Verpakkingen die 
niet aan de verordening voldoen, mogen na 2014 niet meer geproduceerd worden. 

VERPAKKINGSVERORDENING 

Sinds 1 januari 2009 trad de nieuwe Duitse Verpakkingsverordening “Verpack V” in werking. Deze nieuwe 
verordening heeft ook gevolgen voor Belgische bedrijven die goederen naar Duitsland exporteren. 

De wet verplicht namelijk aan al deze bedrijven, om zich aan te sluiten bij één van de Duitse duale 
systemen. Dit wordt extra benadrukt door de instelling van een verbod op verkoop van handelswaren 
waarvoor er geen licentie is genomen. Met deze regel wordt de handel mee ingeschakeld om ervoor te 
zorgen dat alle verpakkingen worden aangegeven. 

De overheid heeft in deze optiek extra personeel aangeworven waardoor er meer controles kunnen 
gebeuren. Overtreders kunnen geldboetes opgelegd krijgen tot 50.000 euro per artikel. 

http://www.gs1-germany.de/�
http://www.dnhk.org/nl/dienstleistungsangebot2/foerdermittelberatung0/de-duitse-verpackungsverordnung-verpackv/�
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De belangrijkste nieuwe regeling is de verplichting van bedrijven om jaarlijks een door een revisor of een 
deskundige van de IHK (Kamers van Koophandel in Duitsland) geattesteerde volledigheidsverklaring 
(Vollständigkeitserklärung, VE) bij de plaatselijke IHK te deponeren of bij de AHK’s in het buitenland 
(Kamer van Koophandel in België = AHK Debelux). Deze VE wordt op het internet gepubliceerd, maar 
bepaalde informatie is enkel toegankelijk voor de bevoegde instanties. 

Dit gebeurt uitsluitend elektronisch en voor het eerst per 1 mei 2009 met betrekking tot de periode van 
01/04/2008 tot 31/12/2008 (terugwerkend). De verklaring moet specifieke informatie m.b.t. materiaal en 
hoeveelheid bevatten over de verpakkingen die bij de privéconsument terecht komen. De IHK-organisatie 
heeft zich bij de federale regering en in het parlement ingezet voor een afgeslankte, 
middenstandvriendelijke en efficiënte VE. Maar een 5000-tal bedrijven (die echter verantwoordelijk zijn 
voor minimaal 95% van de totale verpakkingstonnage), moeten jaarlijks een VE met attest indienen. Zo’n 
85% (25 000 bedrijven) van de oorspronkelijk circa 30 000 bedrijven werden daarentegen van deze 
verplichting vrijgesteld. Hier geldt het criterium dat de VE enkel verplicht is voor bedrijven die op jaarbasis 
de volgende hoeveelheid verpakkingsmateriaal op de Duitse markt afzetten: ofwel 80 000 kg glas, ofwel 
50 000 kg PAP (papier, karton), ofwel 30 000 kg “Leichtverpackung” (kunststof, blik, aluminium). 

LICENTIES 

Vanaf 1 januari 2009 geldt dat de licentieplichtige, diegene is die de producten (die uiteindelijk bij de 
particuliere eindverbruiker terechtkomen) het eerst in Duitsland in omloop brengt. Het gaat hier wel 
degelijk over de buitenlandse producenten/leveranciers. Wanneer de Duitse klant echter bij een 
buitenlandse leverancier goederen koopt en die zelf afhaalt in het buitenland, dan dient deze Duitse klant 
de verpakking ook te melden, omdat deze de goederen in bezit heeft bij grensovergang. 

Bepaalde locaties zijn in de ‘VerpackV’ volgens §3 gelijkgesteld aan de particuliere eindconsument. Dit 
betekent dat alle verpakkingen die daar ontstaan ook in een duaal systeem moeten worden gemeld 
(kazernes, bioscopen, scholen,...). 

Maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Een uitzondering in de verpakkingsverordening is voorzien voor de 
“eigen merken” (of private label), maar niet voor de merkproducten van de producent zelf. Een andere 
uitzondering geldt voor de serviceverpakkingen, zoals plastieken zakjes, bestek en borden. Hiervoor kan 
de toeleverancier de licentie op zich nemen. De macht van de handel wordt trouwens ook aan banden 
gelegd voor wat betreft de keuze van duaal systeem. De handel kan eigenlijk enkel nog zelf een duaal 
systeem aanduiden wanneer het gaat om eigen merken. 

De licentieplicht vervalt indien de fabrikant of distributeur de door hem in omloop gebrachte 
verkoopverpakkingen zelf terugneemt en op eigen kosten naar een recyclagepunt brengt. Aan deze 
regeling zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Zo is er onder meer een schriftelijke verklaring van een 
expert nodig. In de verpakkingsverordening wordt de term “Branchelösung” gebruikt. Op 4/11/2009 werd 
er een lijst uitgevaardigd door de GVM (Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung) Wiesbaden. In ieder 
geval is deze materie zeer complex en weegt de mogelijke besparing niet in alle gevallen op tegen de 
kosten verbonden aan de aanvraagprocedure. 

Ook nieuw is dat verpakkingen sinds januari 2009 niet langer voorzien moeten zijn van het voorheen 
verplichte merkteken van een duaal systeem (Grüne Punkt of ander logo). 

http://www.gvmonline.de/�
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Het Grüne Punkt-logo kan nog altijd gebruikt worden, maar dan moet men wel een afzonderlijk contract 
afsluiten met Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (DSD). DSD heeft voortaan twee 
contracten, namelijk één voor deelname aan hun duaal systeem en één voor het gebruiksrecht van het 
Grüne Punkt -logo. 

Frankfurter Straße 720-726  
51145 Köln/Porz-Eil  
T + 49 22 03 - 937- 0  
Fax: 00 49 22 03 - 937- 190 
info@gruener-punkt.de  

Naast DSD (Grüne Punkt) zijn er nog andere spelers zoals Landbell, Eko-Punkt, Bellandvision, Interseroh, 
en Vfw aktief die ook het hele grondgebied bestrijken. 

De Duitse Kamer van Koophandel (DIHK) heeft voor deze registratie een nieuwe site geopend waar firma’s 
zich rechtstreeks moeten registreren: www.ihk-ve-register.de  

Exporteurs kunnen voor informatie ook terecht bij de Duits-Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel, 
die hun betreffende deze materie kan assisteren: 

AHK debelux  
Manhattan Office Tower 
Bolwerklaan 21  
1210 BRUSSEL  
BELGIË 

Afdeling Milieu & Recycling 
Johan Simons 
gp@debelux.org  
http://debelux.ahk.de/nl/over-ahk-debelux 
T +32 (0)2 204 01 84 
F +32 (0)2 203 22 71 

Nuttige websites: 

• www.gruener-punkt.de/en/customer/customer-portals.html 

• www.pro-e.org/News_Packaging_Ordinance_Changes.html 

• www.karlsruhe.ihk.de/innovation  

• www.landbell.de  

• www.eko-punkt.de  

• www.belland-dual.de  

http://www.gruener-punkt.de/?L=1�
mailto:info@gruener-punkt.de�
http://www.ihk-ve-register.de/�
mailto:gp@debelux.org�
http://debelux.ahk.de/nl/over-ahk-debelux�
http://www.gruener-punkt.de/en/customer/customer-portals.html�
http://www.pro-e.org/News_Packaging_Ordinance_Changes.html�
http://www.karlsruhe.ihk.de/innovation�
http://www.landbell.de/�
http://www.eko-punkt.de/�
http://www.belland-dual.de/�
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3. TRENDS: VERANDERINGEN IN LEVENSTIJL BEPALEN DE VERPAKKINGEN 

Hoewel de markten en eisen voor verpakkingen, wat betreft functie, vorm en productie, erg 
verschillend kunnen zijn, zijn de belangrijkste trends en thema’s heel gelijkaardig: 

• wereldwijd steeds meer  verpakkingsverscheidenheid; 

• de eis naar milieuvriendelijke verpakkingen; 

• de wens naar langere bewaringsmogelijkheden, betere dosering alsook mogelijkheid de 
verpakkingen te hersluiten en de inhoud te portioneren. 

 

Verpakkingstrends kan men slechts verstaan en voorspellen als men economie, maatschappij en 
cultuur begrijpt. Belangrijk hierbij is de gemiddelde grootte van een consumentenhuishouden. Deze 
beïnvloedt namelijk grotendeels de verschijningsvorm van de verpakking. Volgens het Federaal 
Bureau voor Statistiek (Statistisches Bundesamt) is het aantal 1-persoons- en 2-persoonshuishoudens 
tussen 2004 en 2011 van 71,4% naar 74,7% gestegen. De prognose voor 2025 is zelfs 79,3%. Er zijn 
dus steeds minder huishoudens met drie en meer personen. Dit is vooral te wijten aan 
demografische veranderingen, vooral de veroudering van de bevolking. Volgens berekeningen van 
het GfK Haushaltspanel Consumer Scan (marktonderzoeker) zal het aantal ‘oudere huishoudens’ 
zonder kinderen van 45,5% (2011) naar 49,8% in 2025 stijgen. 

Maar niet alleen de veroudering van de maatschappij is een reden voor de toename van kleinere 
huishoudens. Ook de veranderende leefpatronen bij de jongere bevolking: gewenste of ongewenste 
kinderloosheid, het stijgende aantal scheidingen en meer en meer paren die (tenminste tijdelijk) 
apart leven, werken deze tendens in de hand. Volgens een prognose van het GfK Haushaltspanel zal 
het aantal actieve alleenstaanden (2011: 9,2%) in 2025 naar 10% stijgen. 

De vraag naar kleinere verpakkingen zal dus verder stijgen. Tussen 2007 en 2012 is de verpakte 
portiegrootte van gemiddeld 55 producten van 100 productgroepen, kleiner geworden. In 
18 productcategorieën bleef de grootte onveranderd en in 27 categorieën steeg de grootte. Dit is 
echter te wijten aan het consumentengedrag dat door de financiële crisis van 2008 wijzigde. 

De stijgende wens naar kleinere porties speelt in het voordeel van de producenten. Een kleinere 
verpakking gaat immers gepaard met een prijsstijging. Bovendien stelt de demografische verandering 
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ook nieuwe eisen aan de functionaliteit en diversiteit van verpakkingen. Zo moeten verpakkingen 
onder andere meer voldoen aan de behoeften van oudere mensen. De tekst moet bijvoorbeeld op 
kleinere verpakkingen groter zijn. Bovendien moeten verschillende kleuren en vormen het uitnemen 
en portioneren van de inhoud, en het herkennen van het product, makkelijker maken. 

Het merendeel van de houdbare levensmiddelen wordt ofwel in blik, glas, drankkartons of in 
kunststof standzakjes gevuld. De consument let ook meer en meer op de ecologische aspecten bij de 
aankoop van producten. Belangrijk voor de beoordeling van de mate van milieubelasting door 
verpakkingssystemen bij voedingsproducten met langere houdbaarheid, is het materiaal waaruit ze 
gemaakt zijn en het totale gewicht. Hoe meer duurzame grondstoffen erin verwerkt zijn en hoe 
minder ze wegen, hoe milieuvriendelijker de verpakking is voor de milieubalans. Volgens enquêtes 
zijn drankkartons verreweg de meest milieuvriendelijke verpakkingen. Producenten zullen ook in de 
toekomst duurzame en ecologische ideeën, doelgericht voor de commercialisering van hun 
verpakkingen, aanbieden om hun imago te verbeteren.  
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4. PRODUCENTEN VAN VERPAKKINGEN VOOR LEVENSMIDDELEN 

1. SEALED AIR GMBH 

Erlengang 31 
D-22844 Norderstedt 

T +49 (0) 40 52601-0 
rezeption@sealedair.com 
www.sealedair.com 

Omzet (in mio. €): 120 (2012) 
Zaakvoerder:  Herr Hans-Otto Bosse 
Aanbod: productie van kunststof verpakkingsmateriaal – ook voor de 

levensmiddelenindustrie 

2. WEENER PLASTIK GMBH 

Postfach 120 
D-26818 Weener 

Industriestr. 1 
D-26826 Weener 

T +49 (0) 4951 3060 
info@wppg.com 
www.wppg.com 

Omzet (in mio. €): 76 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke:  Herr Ingo Buss 

Aanbod: productie en distributie van kunststof verpakkingsmateriaal en 
vormen voor de productie van dit verpakkingsmateriaal – ook voor 
de levensmiddelenindustrie 

3. KOBUSCH-SENGEWALD GMBH 

Postfach 12 62 
D-34402 Warburg 

Anton-Böhlen-Str. 5 
D-34414 Warburg 

T +49 (0) 5641 960 
info@kobusch.com 
www.kobusch-sengewald.com 

Omzet (in mio. €): 230 (2012) 

mailto:rezeption@sealedair.com�
http://www.sealedair.com/�
mailto:info@wppg.com�
http://www.wppg.com/�
mailto:info@kobusch.com�
http://www.kobusch-sengewald.com/�
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Inkoopverantwoordelijke: Herr Wolfgang Klare 

Aanbod: productie van kunststof verpakkingsfolie – ook voor de 
levensmiddelenmarkt 

4. GUSTAV STABERNACK GMBH 

Postfach 36339 
D-36341 Lauterbach 

Richard-Stabernack-Str.  
D-36341 Lauterbach  

T +49 (0) 6641 810 
service@sti-group.com 
www.sti-group.com 

Omzet (in mio. €): 225 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Christian Faulstich 

Aanbod: verpakkingen en reclamemateriaal uit golfkarton, karton en kunststof 
- Chro-well®, Wellton® - ook voor de levensmiddelenmarkt 

5. REXAM BEVERAGE CAN RECKLINGHAUSEN GMBH 

Postfach 200320 
D-45633 Recklinghausen 

Hellbachstr. 81 
D-45661 Recklinghausen 

T +49 (0) 2361 603-0 
info.german@rexam.com 
www.rexam.com 

Omzet (in mio. €): 330 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Reiner Lante 

Aanbod: verpakkingen van consumptiegoederen - producent van drankblikjes 

6. MONDI CONSUMER PACKAGING INTERNATIONAL AG 

Hüttruper Heide 88 
D-48268 Greven 

T +49 (0) 2571 919191 
contact.greven@mondigroup.com 
www.mondigroup.com 

mailto:service@sti-group.com�
http://www.sti-group.com/�
mailto:info.german@rexam.com�
http://www.rexam.com/�
mailto:contact.greven@mondigroup.com�
http://www.mondigroup.com/�
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Omzet (in mio. €): 1.200 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Richard Kröger 

Aanbod: productie en veredeling van folie  

7. PÖPPELMANN GMBH & CO. KG  

Postfach 1160 
D-49378 Lohne 

Bakumer Str. 73 
D-49393 Lohne 

T +49 (0) 4442 982-0 
info@poeppelmann.com 
www.poeppelmann.com  

Omzet (in mio. €): 160 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke:  Herr Norbert Forst 

Aanbod: productie en distributie van plastic bescherming, verpakkingen voor 
de farmaceutische, cosmetische en levensmiddelenindustrie, 
kunststof producten voor de tuinbouw, werktuigbouw 

8. BISCHOF + KLEIN GMBH & CO. KG 

Postfach 11 60 
D-49511 Lengerich 

Rahestr. 47 
D-49525 Lengerich 

T +49 (0) 5481 920-0 
info@bk-international.com 
www.bk-international.com 

Omzet (in mio. €): 235 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Nils Beermann 

Aanbod: ontwikkeling en productie van milieuconforme flexibele kunststof en 
papieren verpakkingen. Geconfectioneerde verpakkingen, 
automaatfolie, technische folie – ook voor de levensmiddelenmarkt 

  

mailto:info@poeppelmann.com�
http://www.poeppelmann.com/�
mailto:info@bk-international.com�
http://www.bk-international.com/�
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9. RPC WILKO GMBH 

Donatusstr. 102 
D-50259 Puhlheim 

T +49 (0) 2234 9858-0 
info@rpc-wiko.de 
www.rpc-wiko.de 

Omzet (in mio. €): 38 (2011) 

Zaakvoerder: Herr Alfons Böckmann 

Aanbod: spuitgieterij, productie en distributie van verpakkingen voor de 
cosmetische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie alsook 
van technische spuitgiet onderdelen voor de elektronica en foto 
industrie 

10. SCHÜTZ VERWALTUNGS GMBH 

Schützstr. 12 
D-56242 Selters 

T +49 (0) 2626 770 
info1@schuetz.net 
www.schuetz.net 

Omzet (in mio. €): 1.100 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Winfried Heibel  

Aanbod: productie en verkoop van hoogwaardige verpakkingssystemen 

11. WEIDENHAMMER PACKAGING GROUP GMBH 

Industriestr. 26 
D-68766 Hockenheim 

T +49 (0) 6205 203-0 
info@weidenhammer.de 
www.weidenhammer.de 

Omzet (in mio. €): 190 (2010) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr André Linke 

Aanbod: verpakkingen voor de levensmiddelenmarkt  

  

mailto:info@rpc-wiko.de�
http://www.rpc-wiko.de/�
mailto:info1@schuetz.net�
http://www.schuetz.net/�
mailto:info@weidenhammer.de�
http://www.weidenhammer.de/�
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12. SAIER HOLDING GMBH 

Postfach 11 60 
D-72271 Alpirsbach 

T +49 (0) 7444 61101 
info@saier-web.de 
www.saier-web.de 

Omzet (in mio. €): 120 (2012) 

Zaakvoerder:  Herr Hans-Otto Bosse 

Aanbod: deelgenootschap in de sector van de productie van 
verpakkingsemmers en kunststofdozen 

13. STOROPACK DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 

Postfach 1333 
D-72544 Metzingen 

Untere Rietstr. 30 
D-72555 Metzingen 

T +49 (0) 7123 1640 
info@storopack.com  
www.storopack.com 

Omzet (in mio. €): 77,5 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Rainer Rupf 

Aanbod: productie en distributie van verpakkingsmateriaal 

14. HUBER PACKAGING GROUP GMBH 

Postfach 12 40 
D-74602 Öhringen 

Otto-Meister-Str. 2 
D-74613 Öhringen 

T +49 (0) 7941 660 
zentrale@huber-packaging.com 
www.huber-packaging.com 

Omzet (in mio. €): 144 (2011) 

Zaakvoerder:  Herr Markus Baltrusch 

mailto:info@saier-web.de�
http://www.saier-web.de/�
mailto:info@storopack.com�
http://www.storopack.com/�
mailto:zentrale@huber-packaging.com�
http://www.huber-packaging.com/�
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Aanbod: productie en distributie van metalen verpakkingen in de chemisch-
technische industrie, farmaceutische industrie, 
voedingsmiddelenindustrie en genotmiddelenindustrie 

15. HUHTAMAKI FLEXIBLE PACKAGING GERMANY GMBH & CO. KG 

Ulmer Str. 18 
D-87437 Kempten  

T +49 (0) 831 7854 91 
info1@de.huhtamaki.com 
www.huhtamaki.de 

Omzet (in mio. €): 660 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Michael Feiler 

Aanbod: productie van verpakkingen, kunststof folie en wegwerpverpakkingen 
– ook voor de levensmiddelenindustrie 

16. SÜDPACK VERPACKUNGEN GMBH & CO. KG 

Postfach 1264  
D-88412 Ochsenhausen 

Jägerstr. 23 
D-88416 Ochsenhausen 

T +49 (0) 7352 925-01 
info@suedpack.com 
www.suedpack.com 

Omzet (in mio. €): 77,5 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Hans-Jörg Müller 

Aanbod: productie en distributie van veiligheidsfolie (hard en zacht) voor 
verpakkingen en hun bedrukking, productie en distributie van 
geprefabriceerde zakjes en schaaltjes – ook voor de 
levensmiddelenindustrie 

17. CONSTANTIA – HUECK FOLIEN GMBH & CO. KG 

Postfach 1758  
D-92607 Weiden 

Pinkmühle 14-16 
D-92712 Prik 

T +49 (0) 961 870 
office@constantia-hueck.com 

mailto:info1@de.huhtamaki.com�
http://www.huhtamaki.de/�
mailto:info@suedpack.com�
http://www.suedpack.com/�
mailto:office@constantia-hueck.com�
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www.constantia-hueck.com 

Omzet (in mio. €): 182 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke:  Herr Lars Buchholz 

Aanbod: ontwikkeling, productie en commercialisering van flexibele 
verpakkingen voor levensmiddelen, dranken en geneesmiddelen 
alsook technische folie 

http://www.constantia-hueck.com/�
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5. GROOTHANDEL VAN VERPAKKINGEN VOOR LEVENSMIDDELEN 

1. VERPACKUNGS-SHOP PETRA HORAT 

Grobsdorfer Str. 6 
D-07554 Korbußen 

T +49 (0) 36602 44550 
verpackung-shop@gmx.de 
www.horapack.de 

Contactpersoon: Frau Petra Horatschke 

Aanbod: leverancier van verpakkingen uit golfkarton, karton, folie, kunststof 
en papier, etiketten, (blisterkarton, vouwdozen), folie, kunststof en 
glazen verpakkingen (flessen, blikken bussen), verpakkingen uit 
schuimstof en piepschuim 

2. PRO DP VERPACKUNGEN 

Heidelbergweg 9 
D-07580 Ronneburg 

T +49 (0) 366028 90 - 00 
info@pro-dp-verpackungen.de 
www.pro-dp-verpackungen.de 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Dennis Bauer 

Aanbod: Pro DP verpakkingen is groothandelaar en servicepartner voor de 
gastronomie, hotels, snackbars en levensmiddelenhandel – online 
catalogus: www.pack4food24.de  

3. DOPPELPACK HANDELS GMBH 

Lahnstr. 33 
D-12055 Berlin 

T +49 (0) 30 486281-0 
info@doppel-pack.de 
www.doppel-pack.de 

Omzet (in mio. €): ca. 5,2 (2012) 

Contactpersoon: Herr Ednan Yilar 

Aanbod: groothandel in verpakkingsmateriaal, gastronomiebenodigdheden, 
toiletartikelen en levensmiddelen (groenten en fruit) 

mailto:verpackung-shop@gmx.de�
http://www.horapack.de/�
mailto:info@pro-dp-verpackungen.de�
http://www.pro-dp-verpackungen.de/�
http://www.pack4food24.de/�
mailto:info@doppel-pack.de�
http://www.doppel-pack.de/�
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4. HENRY L.M. WALTER GMBH 

Postfach 106531 
D-20044 Hamburg 

Sachsenstr. 5 
D-20097 Hamburg 

T +49 (0) 40 302905-0 
info@hlmw.de 
www.hlmw.de 

Omzet (in mio. €): ca. 4,25 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Peter Seidenberg 

Aanbod: groothandel in flessen, verpakkingsglas en toebehoren: flessen, 
glazen, PET-vaten en conservenblikjes voor de voedings- en 
genotmiddelenindustrie, draaistopsels, PP-dopjes (polypropyleen)  
- glazen, plastic en metalen verpakkingen 

5. ANPACK SUPERPACKAGE GMBH 

Coventstr. 8 – 10, Haus A 
D-22089 Hamburg 

T +49 (0) 40 - 594578 - 63 
service@anpak.de 
www.anpak.de 

Inkoopverantwoordelijke: Frau Andrea Kötz 

Aanbod: bekers, schotels, emmers voor de levensmiddelenindustrie 

6. BÖHM PAPIER & VERPACKUNG GMBH 

Hafenstr. 16 
D-31135 Hildesheim 

T +49 (0) 5121 76319-0 
info@boehm-verpackung.de 
www.boehm-verpackung.de 

Zaakvoerder: Herr Paul Böhm 

Aanbod: groothandel in papier en verpakkingen, vooral service verpakkingen 
en transportverpakkingen - ook toiletpapier, reinigingsmiddelen, 
bureaumateriaal en decoratieartikelen voor de gastronomie. 

  

mailto:info@hlmw.de�
http://www.hlmw.de/�
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mailto:info@boehm-verpackung.de�
http://www.boehm-verpackung.de/�


Verpakkingssector in Duitsland - focus op levensmiddelen I 2013   25 

7. HOEDE & PARTNER MBH 

Hölderlinstr. 9 
D-22607 Hamburg 

T +49 (0) 40 824262 
info@hoede-partner.de 
www.hoede-partner.de 

Zaakvoerder: Herr Jürgen Hoede 

Aanbod: vertegenwoordigt de Franse producent Sorel - schaaltjes, schoteltjes, 
partyservice artikelen enz. uit hoogwaardige kunststoffen voor de 
levensmiddelenpresentatie en -verpakkingen 

8. ANKER VERPACKUNGEN 

Rickmersstr. 66 
D-27568 Bremerhaven 

T +49 (0) 471 48346444 
info@anker-verpackungen.de 
www.anker-verpackungen.de 

Contactpersoon: Frau Kerstin Meyer 

Aanbod: advies over verpakkingen - groot assortiment verpakkingen: LDPE 
(low-density polyethylene), snackverpakkingen, fijnkostverpakkingen, 
plakband, bekers voor slaatjes, marinades, kwark, antipasti 

9. NORDPACK GMBH, PAPIER, PAPPEN, VERPACKUNGEN 

Gerberstr. 5 
D-30916 Isernhagen 

T +49 (0) 5136 8004-100 
contact@nordpack.de 
www.nordpack.de 

Omzet (in mio. €): 44 (2011) 

Zakvoerder: Herr Andreas Prahl 

Aanbod: één van de grootste verpakkingshandelaars en serviceverleners in het 
noorden van Duitsland. Groothandel in verpakkingspapier, 
kringlooppapier, vloeipapier, sterk papier, gebleekt en ongebleekt 
papier, gelamineerd papier en grijs karton, boekbinderskarton, 
houtbrij, zeefdrukkarton, chromoduplex, vouwdozen (uit karton of 
golfkarton), golfkarton op rol, formaten, vouwkisten bedrukt en 
onbedrukt 

mailto:info@hoede-partner.de�
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10. RATIOFORM VERPACKUNGEN GMBH HANNOVER 

Albert-Einstein-Str. 3 
D-30926 Seelze 

T +49 (0) 511 48781-17 
hannover@ratioform.de 
www.ratioform.de 

Contactpersoon: Frau Ariane Trost 

Aanbod: Duitse marktleider in de verpakkings verzendhandel -  
250.000 klanten in Duitsland 

11. WWW.DER-VERPACKUNGS-PROFI.DE GMBH 

Wilhelm-Lambrecht-Str. 4 
D-37879 Göttingen 

T +49 (0) 551 9996390 
info@der-verpackungs-profi.de 
www.der-verpackungs-profi.de 

Contactpersoon: Herr Karsten Leunig 

Aanbod: diverse verpakkingen voor bakkerijen, slagers, gastronomie etc.  

12. PACK-STE.DE 

Schunterstr. 4 
D-38106 Braunschweig 

T +49 (0) 531 6191589-0 
info@pack-ste.de 
www.pack-ste.de 

Contactpersoon: Herr Lei Wang 

Aanbod: groothandelaar met partner in China, produceert verpakkingen voor 
levensmiddelen (zip-lockzakjes en koffiezakjes) 

13. RONALD MODLER E.K. FARBEN + VERPACKUNGEN 

Glindenberger Weg 1 
D-39126 Magdeburg 

T +49 (0) 391 7215949 
modlerfarbenverpackungen@t-online.de 
www.modlerfarbenverpackungen.de 

Omzet (in mio. €): ca. 0,82 (2009) 

mailto:hannover@ratioform.de�
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Zaakvoerder: Herr Ronald Modler 

Aanbod: verpakkingsgroothandelaar gespecialiseerd in de distributie van 
levensmiddelenverpakkingen, met onlineshop 

14. CHEMOPACK JUNGHANNS. KG 

Brasselsberstr. 4 
D-4132 Kassel 

T +49 (0) 451 401017 
info@chemopack.de 
www.chemopack.de 

Omzet (in mio. €): 1,2 (2012) 

Zaakvoerder: Frau Petra-Lange Wertheim 

Aanbod: diverse verpakkingen 

15. PROFI PACK 2000 VERPACKUNGSMITTEL GMBH 

Am Wetterschacht 2a 
D-44534 Lünen 

T +49 (0) 2306 3044020 
shop@profi-pack-2000.de 
www.profi-pack-2000.de 

Omzet (in mio. €): ca 3,1 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Mandref Plastzek 

Aanbod: productie en distributie van verpakkingsmateriaal 

16. F.U.G. GUDE GMBH PAPIER- UND VERPACKUNGSMITTEL 

Postfach 1444 
D-48404 Rheine 

T +49 (0) 5971 97020 
info@gude.de 
www.gude.de 

Omzet (in mio. €): ca 24,3 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Marco Kolembar 

Aanbod: groothandelaar in wegwerplevensmiddelenverpakkingen met 
ongeveer 5000 diverse artikelen uit papier, kunststof, aluminium en 

mailto:info@chemopack.de�
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houtslijpsel - levert aan bakkerijen, slagers, gastronomie, fastfood-
gastronomie en industrie, naast verpakkingen ook toiletartikelen 

17. SCHMUTTE EIERVERPACKUNGSVERTRIEBS-GMBH 

Dümmerstr. 22 
D-49401 Damme 

T +49 (0) 5391 999660 
info@schmutte.com 
www.schmutte.com 

Omzet (in mio. €): ca 6,93 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Arnold Schmutte 

Aanbod: groothandel in verpakkingen voor eieren, bessenschaaltjes, 
kartonnen verpakkingen en toebehoren voor verpakkingsinstallaties 
voor eieren - fabrikant van volgende merkartikelen: Omni-Pac, 
Huhtamaki, ovotherm, Zerhusen, CDL  

18. COFIA – MODERNE VERPACKUNGSLÖSUNGEN FÜR DIE GASTRONOMIE 

Ludwig-Quidde-Platz 35 
D-51109 Köln 

Postfach 960117 
D-51085 Köln 

T +49 (0) 221 16914530 
info@cofia.de 
www.cofia.de 

Contactpersoon: Herr Herr Constantin Amewouda 

Aanbod: distributeur van stempeltoestellen en verpakkingen voor: snackbars, 
restaurants, slagerijen en bakkerijen - heeft als partners grote 
producenten - produceert ook zelf milieubewuste 
verpakkingsmaterialen 

19. COCONA GMBH 

Schwindstr. 14 
D-80798 München 

T +49 (0) 89 43569250 
info@cocona.de 
www.cocona.de 

Contactpersoon: Herr Alexander Gruner 

mailto:info@schmutte.com�
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Aanbod: o.a. verpakkingen voor levensmiddelen  

20. FAROUK CO. 

Klausemburger Str. 105 
D-64295 Darmstadt 

T +49 (0) 6151 783-717 
faroukco@scs-net.org 

Aanbod:  groothandelaar - enkel voor buitenland 

21. RAUSCH VERPACKUNG GMBH 

Postfach 102303 
D-86013 Augsburg 

Endorfstr. 5 
D-8667 Augsburg 

T +49 (0) 821 79603-60 
info@rausch-verpackung.de 
www.rausch-verpackung.de 

Omzet (in mio. €): 9 (2011)  

Contactpersoon: Herr Tino Rehle 

Aanbod: groothandelaar in levensmiddelenverpakkingen en verpakkingen 
voor het transport van levensmiddelen - klanten zijn: bakkerijen, 
banketbakkerijen, slagerijen, cateraars, take-away-gastronomie, 
detailhandelaars, boerderijwinkels, evenementorganisatoren, 
ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, groothandelaars en industriële 
bedrijven - meer dan 1500 artikelen, gespecialiseerd in 
geïndividualiseerde en reclame verpakkingen 

22. BAVARIA HANDELS GMBH 

Postfach 3160 
D-90015 Nürnberg 

Pilatenstr. 31 
D-90015 Nürnberg 

T +49 (0) 911 4140375 
bavaria.alexander.goetz@bayernland.de 
www.bavaria-verpackungen.de 

Omzet (in mio. €): ca 41 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Alexander Götz 

mailto:faroukco@scs-net.org�
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Aanbod: groothandelaar en handelaar van diverse verpakkingen voor de 
zuivelsector alsook bakkerij-, banketbakkerij- en zoetwarenbranche 

23. MAIER VERPACKUNGEN GMBH 

Leyher Str. 145 
D-90431 Nürnberg 

T +49 (0) 911 939 04 80 
info@maierverpackungen.de 
www.maierverpackungen.de 

Omzet (in mio. €): 13 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Dietrich Schneeberger 

Aanbod: groothandelaar van verpakkingen (blikverpakkingen, 
staalverpakkingen, kunststof verpakkingen,...  

24. CHRISTOPHER BAUER GMBH 

Weigmannstr. 28-30 
D-91207 Lauf 

T +49 (0) 9123 97340 
info@verpackungplus.de 
www.verpackungsplus.de 

Contactpersoon: Herr Christopher Bauer 

Aanbod: online shop van VerpackungPlus met meer dan 5.000 artikelen - 
groothandelaar en producent - assortiment: kartonnen verpakkingen, 
plakbanden, draagtassen, zakjes, schuimstof 

25. ACHIM MOHN VERPACKUNGSGROßHANDEL GMBH 

Lagerstr. 8 
D-45549 Sprockhövel 

T +49 (0) 2339 2724-0 
info@achim-mohn.de 
www.rausch-verpackung.de 

Omzet (in mio. €): ca. 3,24 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Frau Dagmar Holtey 

Aanbod: groothandelaar in levensmiddelenverpakkingen en verpakkingen 
voor het transport van levensmiddelen - meer dan 3000 artikelen - 
gespecialiseerd in individuele verpakkingen 

mailto:info@maierverpackungen.de�
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6. PRODUCENTEN VAN LEVENSMIDDELEN 

1. GRÄFENDORFER GEFLÜGEL- UND TIEFKÜHLFEINKOST PRODUKTIONS GMBH 

Reichstr. 3 
D-04862 Mockrehna 

T +49 (0) 34244 58-0 
www.graefendorfer.com 

Omzet (in mio. €): ca. 130 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Christian Borchers 

Aanbod: productie van gevogelte en diepvries fijnkostproducten, vooral kip en 
kippeproducten 

2. WILHELM REUSS GMBH & CO. KG LEBENSMITTELWERK 

Postfach 44 02 59 
D-12002 Berlin 

Sonnenallee 227 
D-12057 Berlin 

T +49 (0) 30 68909-0 
reus@wilhelmreuss.de 
www.wilhelmreuss.de 

Omzet (in mio. €): ca. 190 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Frau Ilka Pryzklenk 

Aanbod: productie, verwerking en verpakking van cacao- en cacaoproducten, 
koffiecreamer, ijsglazuur, noten/nougatpasta, broodbeleg en 
fruitdrank poeders 

3. KAMPFFMEYER MÜHLEN GMBH 

Postfach 930680 
D-21086 Hamburg 

Haulander Hauptdeich 2 
D-21107 Hamburg 

T +49 (0) 40 751 09 51 
info@kampffmeyer.de 
www.kampffmeyer.de 

Omzet (in mio. €): 240 (2010) 

http://www.graefendorfer.com/�
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Inkoopverantwoordelijke: Herr Eduard Haidl 

Aanbod: productie en distributie van meelsoorten, griesmeelsoorten, 
bakmengsels en keukenproducten 

4. PICKENPACK EUROPE GMBH 

Postfach 24 46 
D-21314 Lüneburg 

Lüner Rennbahn 9 
D-21339 Lüneburg 

T +49 (0) 4131 987-0 
info@pickenpack-europe.com 
www.pickenpack-europe.com 

Omzet (in mio. €): ca. 207 (2011) 

Zaakvoerder: Herr Detlef Knuf 

Aanbod: productie en verwerking van levensmiddelen, vooral visproducten en 
de handel met dergelijke producten 

5. IGLO GMBH 

Osterbekstr. 90c 
D-22083 Hamburg 

T +49 (0) 40 1802490 
vbinfo@iglo.com 
www.iglo.de 

Omzet (in mio. €): 335 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Dieter Hartmann 

Aanbod: productie en distributie van diepvriesproducten, vooral onder de 
merknaam "iglo" in binnen- en buitenland 

6. UNILEVER DEUTSCHLAND GMBH 

Postfach 57 05 50 
D-22774 Hamburg 

Strandkai 1 
D-20457 Hamburg 

T +49 (0) 40 3493-0 
info@unilever.de 
www.unilever.de 
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Omzet (in mio. €): 1935,24 (2011) 

Zaakvoerdster: Frau Monique Bourquin 

Aanbod: productie, aankoop, be- en verwerking alsook distributie van diverse 
voedingsmiddelen, was-, reinigings-en 
lichaamsverzorgingsproducten, huishoudelijke en 
textielschoonmaakmiddelen, halffabrikaten en andere artikelen die 
op hun beurt dienen voor het vervaardigen van bovenvermelde 
producten 

Producten:  

• margarine: Rama, SB, Flora soft, Lätta, Du darfst, Sanella, Becel-Diät  

• spijsolie: Bertolli  

• dranken: Lipton Ice Tea 

• soepen: Knorr  

• vlees-snacks: Bi-Fi 

• consumptie-ijs: Langnese 

• lichaamsverzorging: Dove, Axe  

• deodorants: Rexona, Dove, Axe 

• reinigingsmiddelen: Domestos, Viss 

• wasmiddelen: Coral, Sunil, Skipp, Omo 

7. CAMPBELL´S GERMANY GMBH 

Postfach 12 11 62 
D-23532 Lübeck 

Geniner Str. 88-100 
D-23560 Lübeck 

T +49 (0) 451 5306-0 
info@campbells.de 
www.campbells.de 

Omzet (in mio. €): ca. 190 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Frau Barbara Wiederholt 

Aanbod: productie en distributie van voedings- en genotmiddelen, vooral 
kant-en-klaargerechten, soepen en eenpansgerechten 
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8. HEIDEMARK MÄSTERKRIES GMBH & CO. KG 

Lether Gewerbestr. 2 
D-26197 Ahlhorn 

T +49 (0) 4435 97300 
info@heidemark.de 
www.heidemark.de 

Omzet (in mio. €): 460 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Josef Marks 

Aanbod: productie en distributie van gevogeltespecialiteiten en convenience 
producten 

9. SPREHE GEFLÜGEL UND TIEFKÜHLFEINKOST HANDELS GMBH & CO. KG 

Ziepelkamp 8 
D-26901 Lorup 

T +49 (0) 5954 9215-0 
info@sprehe.de 
www.sprehe.de 

Omzet (in mio. €): ca. 205 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Jörg Querober 

Aanbod: productie, verwerking en distributie van fijnkostproducten van 
gevogelte en varkensvlees, vers en diepgevroren 

10. DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH 

Industriestr. 27 
D-27404 Zeven 

T +49 (0) 4281 720 
info@dmk.de 
www.dmk.de 

Omzet (in mio. €): 4.400 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Sönke Voss 

Aanbod: productie van zuivelproducten zoals melk, yoghurt en kwark, kaas 
voor de levensmiddelenindustrie zoals babyvoeding, consumptie-ijs 
en gezondheidsproducten 
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11. DEUTSCHE SEE GMBH 

Postfach 10 12 47 
D-27512 Bremerhaven 

Maifischstr. 3-9 
D-27572 Bremerhaven 

T +49 (0) 471 13 3000 
info@deutschesee.de 
www.deutschesee.de 

Omzet (in mio. €): 383,51 (2012) 

Zaakvoerder: Dr. Peter Dill 

Aanbod: productie, veredeling, distributie en commercialisering van 
visproducten, fijnkost alsook van vlees, gevogelte, wild, groenten en 
diverse levensmiddelen (vers, diepgevroren en geconserveerd)  

12. FROSTA AG 

Am Lunedeich 116 
D-27572 Bremerhaven 

T +49 (0) 471 97360 
info@frosta.de 
www.frosta-ag.com 

Omzet (in mio. €): 361,17 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Sven Lehmann 

Aanbod: productie en distributie van diepvriesproducten, vooral fruit, 
groenten en visproducten alsooko kant-en-klare diepvriesmaaltijden 

13. MONDELEZ DEUTSCHLAND PROFESSIONAL GMBH 

Postfach 10 78 40 
D-28078 Bremen 

Langemarckstr. 4-20 
D-28199 Bremen 

T +49 (0) 421 59901 
kontakt@mondelezdeutschlandprofessional.de 
www.mondelezdeutschlandprofessional.de 

Omzet (in mio. €): 1600 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Udo Goldau 
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Aanbod: productie, distributie alsook import en export van koffie en 
coffeïnehoudende producten, chocolade, kauwgom, koekjes, 
zoetwaren en andere voedings- en genotmiddelen, vooral kaas, 
sauzen, dressings en ketchup 

14. KÖNECKE FLEISCHWARENFABRIK GMBH & CO. KG 

Postfach 44 82 20 
D-28282 Bremen 

Zum Sebaldsbrücker Bahnhof 1 
D-28309 Bremen 

T +49 (0) 421 458 70 
info@koenecke.de 
www.koenecke.de 

Omzet (in mio. €): ca. 200 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Torsten Besch 

Aanbod: productie en distributie van vlees- en worstwaren 

15. BUSS FERTIGGERICHTE GMBH 

Am Damm 26 
D-28870 Ottersberg 

T +49 (0) 4205 990 
informationen@buss.de 
www.buss.de 

Omzet (in mio. €): ca. 147 (2010) 

Zaakvoerder: Herr Michael Kellner 

Aanbod: productie en distributie van diverse conserven, kant-en-
klaargerechten, diverse vleeswaren en diepvriesvoeding  

16. UELZENA EG 

Postfach 21 62 
D-29511 Uelzen 

Im Neuen Felde 87 
29525 Uelzen 

T +49 (0) 581 806-0 
info@uelzena.de 
www.uelzena.de 
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Omzet (in mio. €): 442 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Bernd Nörenberg 

Aanbod: productie en distributie van diverse boterproducten, instantdranken 
alsook logistieke service 

17. VION CONVENIENCE GMBH 

Luther Weg 50 
D-31515 Wunstorf 

T +49 (0) 5041 701-0 
wunstorf@vionfood.com 
www.vion-convenience.de 

Omzet (in mio. €): ca. 130 (2010) 

Zaakvoerder: Herr Reinhold Hischke 

Aanbod: productie en distributie van diepvriesvoeding, vooral vleesproducten, 
groentebereidingen, snacks, fingerfood, kant-en-klaargerechten, 
soepen en sauzen 

18. FRISCHLI MILCHWERKE GMBH 

Bahndamm 4 
D-31547 Rehburg-Loccum 

T +49 (0) 5037 301-0 
info@frischli.de 
www.frischli.de 

Omzet (in mio. €): 411,6 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Mark Tarrach 

Aanbod: productie en distributie van melkmengelingen zoals Nesquik, 
pudding, kwark, fruitkarnemelk, mager melkpoeder, 
roomspecialiteiten, kant-en-klaarsauzen, dressings en 
voedermiddelen 

19. DR. AUGUST OETKER 

Lutterstr. 14 
D-33617 Bielefeld 

T +49 (0) 521 1550 
presse@oetker.de 
www.oetker-gruppe.com 
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Omzet (in mio. €): 10.900 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Erlfried Baatz 

Aanbod: holding company, vooral productie en distributie van 
voedingsmiddelen, dranken e.a. 

20. SYMRISE AG 

Postfach 12 53 
D-37601 Holzminden 

Mühlenfeldstr. 1 
D-37603 Holzminden 

T +49 (0) 5531 90 1649 
communications@symrise.com 
www.symrise.com 

Omzet (in mio. €): 1280 (2009) 

Zaakvoerders: Herr Bernd Hirsch 

Aanbod: productie en distributie van reuk- en smaakstoffen, cosmetische 
grond- en werkstoffen, vruchtbereidingen, grondstoffen voor 
dranken en kruiden  

21. GEORG PLANGE GMBH & CO. KG 

Postfach 10 16 42 
D-41416 Neuss 

Hansastr. 6-8 
D-41460 Neuss 

T +49 (0) 2131 2795-0 
kontakt@plange.de 
www.plange.de 

Omzet (in mio. €): ca. 160 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Frau Petra Lübke-Walker 

Aanbod: productie en distributie van meelsoorten en griesmeel voor de 
bakkerijsector, bakkerij- en industriemeelsoorten, granen, 
taartmengelingen alsook voedingsmiddelen voor dieren 
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22. BELL DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 

Brookdamm 21 
D-21217 Seevetal 

T +49 (0) 234 95530 
www.zimbo.de 

Omzet (in mio. €): 323 (2011) 

Zaakvoerder: Herr Christian Schröder, Herr Markus von der Pütten, Herr Jürgen 
Emtmann  

Aanbod: productie en distributie van vlees- en worstwaren alsook handel in 
diverse levensmiddelen 

23. FLEISCHHOF RASTING GMBH 

Chemnitzer Str. 24 
D-47441 Moers 

T +49 (0) 2225 88030 
info@rasting.de 
www.rasting.de 

Omzet (in mio. €): 410,6 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Jürgen Krupp (Fleisch), Herr Detlef Trebing (Fleisch), Herr Uwe 
Wildhagen (Handelsware) 

Aanbod: productie en distributie van vers vlees, rauwe en gekookte worsten, 
worstconserven en kant-en-klaargerechten (vooral soepen)  

24. BOFROST DIENSTLEISTUNGS GMBH & CO. KG 

Postfach 11 54 
D-47628 Straelen 

An der Oelmühle 6 
D-47638 Straelen 

T +49 (0) 2834 707-0 
service@bofrost.de 
www.bofrost.de  

Omzet (in mio. €): ca. 150 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Hugo Engenpass 
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Aanbod: productie en distributie van consumptie-ijs en diepvriesspecialiteiten, 
vooral pizza’s, kant-en-klaatgerechten, groenten, vis, ovenschotels, 
soepen, eenpansgerechten en taarten 

25. DR. OTTO SUWELACK NACHF. GMBH & CO. KG 

Postfach 13 62 
D-48723 Billerbeck 

Josef-Suwelack-Str.  
D-48727 Billerbeck 

T +49 (0) 2543 720 
info@suwelack.de 
www.suwelack.com  

Omzet (in mio. €): ca. 130 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Josef Mersmann 

Aanbod: koffie en thee, bakkerijproducten, zuurdeeg en fijne 
bakkerijproducten, natural-food-ingredients, gevriesdroogde 
vruchten, zuivelproducten, bv. yoghurtpoeder- en karamelpoeder 

26. CONDITOREI COPPENRATH & WIESE GMBH & CO. KG 

Zum Attersee 2 
D-49076 Osnabrück 

T +49 (0) 541 91620 
info@coppenrath-wiese.de 
www.coppenrath-wiese.de 

Omzet (in mio. €): 390 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Martin Möllmann 

Aanbod: productie en distributie van diepvriesbakkerijproducten alsook 
taarten, gebakjes, desserts, plaatkoek, mini-gebak, broodjes en 
stokbrood 

27. WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE GMBH 

Postfach 11 01 
D-49171 Hilter am Teutoburger Wald 

Münsterstr. 9-11 
D-49176 Hilter am Teutoburger Wald 

T +49 (0) 5424 366-0 
info@walter-rau.de 
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www.walter-rau.de 

Omzet (in mio. €): ca. 150 (2011) 

Zaakvoerder: Herr Manfred Hübschmann 

Aanbod: productie en distributie van spijsolie, margarines, plantaardig 
broodbeleg, braad- en frituurvet, speciale vetten voor grootkeukens 

28. HOMANN FEINKOST GMBH 

Bahnhofstr. 4 
D-49201 Dissen am Teutoburger Wald 

T +49 (0) 5421 310 
info@homann.de 
www.homann.de 

Omzet (in mio. €): 480 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Herbert Weber 

Aanbod: productie en distributie van fijnkost slaatjes (eiersla, gevogeltesla, 
aardappelsla), visdelicatessen, marinades, sauzen, dressings, desserts 

29. STEINEMANN GMBH & CO. KG 

Bahnhofstr. 78-80 
D-49439 Steinfeld 

T +49 (0) 5492 96033 - 0 
info@steinemann.de 
www.steinemann.de 

Omzet (in mio. €): ca. 180 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Ulrich Steinemann 

Aanbod: productie en distributie van vlees- en worstwaren alsook van 
convenience producten 

30. RUF LEBENSMITTELWERK KG 

Postfach 1363 
D-49603 Quakenbrück 

Oldenburger Str. 1 
D-49610 Quakenbrück 

T +49 (0) 5431 185-0 
info@ruf.eu 
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www.ruf-lebensmittel.de 

Omzet (in mio. €): ca. 142 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Wolfgang Faust 

Aanbod: productie en distributie van pudding- en dessertpoeder, 
bakingrediënten, bakmengsels, dieet dessertproducten, instant 
dranken 

31. H. KEMPER GMBH & CO. KG 

Postfach 11 52 
D-49639 Nortrup 

Hauptstr. 2 
D-49638 Nortrup 

T +49 (0) 5436 520 
info@kemper-nortrup.de 
www.kemper-nortrup.de 

Omzet (in mio. €): 300 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Heinz-Werner Schürmann 

Aanbod: productie en distributie van gerookte worsten en hamspecialiteiten 
alsook fijnkost- en convenience producten 

32. KRÜGER GMBH & CO. KG 

Postfach 20 05 29 
D-51435 Bergisch Gladbach 

Senefelderstr. 44 
D-51469 Bergisch Gladbach 

T +49 (0) 2202 105-0 
info@krueger.de 
www.krueger.de 

Omzet (in mio. €): 235,87 (2009) Konzernumsatz: 1475,53 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Rudolf Porcher 

Aanbod: productie en distributie van levensmiddelen, dieetproducten, 
kindervoeding, sportvoeding, oploskoffie, chocolade, pralines, 
snoepjes, seizoensartikelen, theesoorten en nougatcrème 
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33. ECKES-GRANINI GROUP GMBH 

Postfach 11 49 
D-55264 Nieder-Olm 

Ludwig-Eckes-Platz 1 
D-55268 Nieder-Olm 

T +49 (0) 6136 35-0 
info@eckes-granini.com 
www.eckes-granini.com 

Omzet (in mio. €): 350 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Rutger van Rossem 

Aanbod: productie en distributie van alcoholvrije frisdranken en sappen 

34. NESTLÉ UNTERNEHMUNGEN DEUTSCHLAND GMBH 

Lyoner Str. 23 
D-60528 Frankfurt am Main 

T +49 (0) 69 66711 
info@nestle.de 
www.nestle.de 

Omzet (in mio. €): 346 (2012) 

Zaakvoerder: Herr Robert Aderbauer  

Aanbod: productie en distributie van alsook handel in diverse levensmiddelen 

35. MILUPA GMBH 

Postfach 1349 
D-61364 Friedrichsdorf 

Bahnstr. 14-30 
D-61381 Friedrichsdorf 

T +49 (0) 6172 990 
info@milupa.de 
www.milupa.de 

Omzet (in mio. €): ca. 234 (2011) 

Zaakvoerder: Herr Ludovic Galand 

Aanbod: productie en distributie van zuigelingenvoeding, dieet-
levensmiddelen voor de eiwitarme voeding 

mailto:info@eckes-granini.com�
http://www.eckes-granini.com/�
mailto:info@nestle.de�
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36. DÖHLER GMBH 

Postfach 10 04 64 
D-64204 Darmstadt 

Riedstr. 7-9  
D-64295 Darmstadt 

T +49 (0) 6151 30 60 
mailbox@doehler.com 
www.doehler.de 

Omzet (in mio. €): 320 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Michael Dötsch 

Aanbod: grondstoffen, aroma’s en essences voor alcoholvrije dranken 
(wellness, sport, energy, frisdranken) en alcoholische dranken - 
concentraten voor sappen en nectars - extracten voor thee - 
grondstoffen, aroma’s, extracten, concentraten, emulsies en 
vruchtenbereidingen voor de zuivel- en consumptie-ijsindustrie 

37. ALNATURA PRODUKTIONS- UND HANDELS GMBH 

Darmstädter Str. 63 
D-64404 Bickenbach 

T +49 (0) 6257 9322-0 
info@alnatura.de 
www.alnatura.de 

Omzet (in mio. €): 516 (2009) 

Inkoopverantwoordelijken: Frau Astrid Paefgen, Herr Peter Jakobs 

Aanbod: productie en distributie, vooral van levensmiddelen afkomstig uit 
gecontroleerde biologische teelt - in heel Duitsland intussen 
77 biosupermarktfilialen 

38. NESTLÉ WAGNER GMBH 

Ernst-Wagner-Str. 48 
D-66620 Nonnweiler 

T +49 (0) 6873 665-0 
info@wagner-pizza.de 
www.wagner-pizza.de 

Omzet (in mio. €): 291 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Martin Serwe 

mailto:mailbox@doehler.com�
http://www.doehler.de/�
mailto:info@alnatura.de�
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Aanbod: productie en distributie van halfafgewerkte, afgewerkte, verse en 
diepgevroren voedingsmiddelen (vleesproducten, bakwaren, pizza’s, 
kant-en-klaargerechten) 

39. KUNZLER FLEISCHWARENFABRIK GMBH & CO. KG 

Otto-Kunzler-Str. 1 
D-66802 Überherm 

T +49 (0) 6836 9200-0 
kunzler-fleischwaren@t-online.de 

Omzet (in mio. €): 130 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Christian Horn 

Aanbod: productie en distributie van diverse vlees- en worstwaren 

40. BÜRGER GMBH & CO. KG 

Zeißstr. 12 
D-71254 Ditzingen 

T +49 (0) 7156 3002-0 
info@buerger.de 
www.buerger.de 

Omzet (in mio. €): ca. 144 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Michael Krüger 

Aanbod: ontwikkeling en productie van diverse levensmiddelen 

41. BONDUELLE DEUTSCHLAND GMBH 

Postfach 28 06 
D-72718 Reutlingen 

Am Heilbrunnen 136-138 
D-72766 Reutlingen 

T +49 (0) 7121 149 40 
info@deutschland-bonduelle.com 
www.bonduelle.com 

Omzet (in mio. €): 140 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Vincent Frommet 

Aanbod: aankoop, productie, bewerking en distributie van levensmiddelen, 
vooral de distributie van groenteconserven 

mailto:kunzler-fleischwaren@t-online.de�
mailto:info@buerger.de�
http://www.buerger.de/�
mailto:info@deutschland-bonduelle.com�
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42. HENGSTENBERG GMBH & CO. KG 

Röntgenstr. 16-18 
D-73730 Esslingen am Neckar 

T +49 (0) 711 3929-0 
info@hengstenberg.de 
www.hengstenberg.de 

Omzet (in mio. €): ca. 130 (2011) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Adrian Poppe 

Aanbod: diverse soorten azijn, augurken in glas, wijnzuurkool, rodekool, 
mosterd  

43. HÜGLI NAHRUNGSMITTEL GMBH 

Postfach 13 80 
D-78303 Radolfzell am Bodensee 

Güttinger Str. 23 
D-78315 Radolfzell am Bodensee 

T +49 (0) 7732 8070 
huegli@huegli.de  
www.huegli.com 

Omzet (in mio. €): ca. 147 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Tillmann Spohl 

Aanbod: productie van droge voedingswaren zoals soepen, bouillons, sauzen, 
desserts en kant-en-klaargerechten  

44. DEVELEY SENF & FEINKOST GMBH 

Postfach 11 80 
D-82001 Unterhaching 

Ottobrunner Str. 45 
D-82008 Unterhaching 

T +49 (0) 89 61 102 - 0  
develey-kontakt@develey.de  
www.develey.de 

Omzet (in mio. €): 292 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Ralf Buchner 

mailto:info@hengstenberg.de�
http://www.hengstenberg.de/�
mailto:huegli@huegli.de�
http://www.huegli.com/�
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Aanbod: productie van en handel in voedingsmiddelen: mosterd, mayonaise, 
zuurconserven, fijnkostslaatjes, azijn, sauzen,… 

45. MOLKEREI MEGGLE WASSERBURG GMBH & CO. KG 

Megglestr. 6-2 
D-83512 Wasserburg a. Inn 

T +49 (0) 8071 73-0 
info@meggle.de 
www.meggle-group.com 

Omzet (in mio. €): 500 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Johan Köglmeier 

Aanbod: productie, bewerking, verwerking en distributie van melkproducten 
en van voedermiddelen voor de handel, eindconsumenten, verder 
verwerkende industrie – levensmiddelen, dieet-, 
babyvoedingsmiddelen en farmaceutische industrie 

46. HIPP-WERK GEORG HIPP OHG 

Postfach 15 51  
D-85265 Pfaffenhofen a.d. Ilm 

Georg-Hipp-Str. 7 
D-85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm 

T +49 (0) 8441 75 70 
info@hipp.de 
www.hipp.de 

Omzet (in mio. €): ca. 200 (2011) 

Zaakvoerder: Herr Dr. Claus Hipp 

Aanbod: productie en distributie van baby- en kindervoedingsmiddelen, dieet 
levensmiddelen, verzorgingsproducten 

47. LUTZ FLEISCHWAREN GMBH 

Justus-von-Liebig-Str. 48 
D-86899 Landsberg am Lech 

T +49 (0) 8191 105-0 
info@lutz-fleischwaren.de 
www.lutz-fleischwaren.de 

Omzet (in mio. €): ca. 144 (2010) 

mailto:info@meggle.de�
http://www.meggle-group.com/�
mailto:info@hipp.de�
http://www.hipp.de/�
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Inkoopverantwoordelijke: Frau Regina Meitinger 

Aanbod: productie en distributie van worstwaren, vleeswaren, conserven, 
convenience producten 

48. ARLA FOODS KÄSEREIEN GMBH 

Postfach 15 33 
D-88231 Wangen im Allgäu 

Ahegg 22 
D-88239 Wangen im Allgäu 

T +49 (0) 7522 7990 
info.de@arlafoods.com  
www.arlafoods.de  

Omzet (in mio. €): 315 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Leonhard Hauler 

Aanbod: productie en distributie van melk, zuivelproducten, boter 

49. NESTLÉ SCHÖLLER GMBH & CO. KG 

Großkundenanschrift 90327 Nürnberg 
Bucher Str. 137 
D-90419 Nürnberg 

T +49 (0) 911 9380 
info@schoeller-direct.de 
www.schoeller.de  

Omzet (in mio. €): 302 (2012) 

Inkoopverantwoordelijke: Herr Horst Möller 

Aanbod: distributie van consumptie-ijs, bakwaren en diepgevroren 
levensmiddelen  

mailto:info.de@arlafoods.com�
http://www.arlafoods.de/�
mailto:info@schoeller-direct.de�
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7. FEDERATIES 

VERPAKKING ALGEMEEN 

Bund Deutscher Verpackungsingenieure e.V., Berlin 
Web: www.bdvi.org  
E-Mail: info@bdvi.org  

Deutsches Verpackungsinstitut e.V., Berlin 
Web: www.verpackung.org  
E-Mail: info@verpackung.org  

Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e.V. (IVLV), München 
Web: www.ivlv.de  
E-Mail: office@ivlv.de  

RG Verpackung im RKW, Eschborn 
Web: www.rkw.de  
E-Mail: rkw@rkw.de  

Gesellschaft deutscher Lebensmitteltechnologen e.V. (GDL), Frankfurt 
Web: www.gdl-ev.org  
E-Mail: gdl@gdl-ev.org  

PAPIER, KARTON EN GOLFKARTON 

Hauptverband der Papier, Pappe und Kunststoffe verarb. Industrie e.V. (HPV), Berlin 
Web: www.hpv-ev.org  
E-Mail: info@hpv-ev.org  

Verband Vollpappe-Kartonagen e.V. (VVK),Frankfurt 
Web: www.vvk.org  
E-Mail: info@vvk.org   

Fachverband Faltschachtel-Industrie e.V., Offenbach 
Web: www.ffi.de  
E-Mail: info@ffi.de   

Fachvereinigung Hartpapierwaren und Rundgefäße e.V., Frankfurt 
Web: www.hpv-ev.org  
E-Mail: fhr-ev@t-online.de   

Industrieverband Papier- und Folienverpackung e.V. (IPV), Frankfurt 
Web: www.ipv-verpackung.de  
E-Mail: info@ipv-verpackung.de  

http://www.bdvi.org/�
mailto:info@bdvi.org�
http://www.verpackung.org/�
mailto:info@verpackung.org�
http://www.ivlv.de/�
mailto:office@ivlv.de�
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mailto:rkw@rkw.de�
http://www.gdl-ev.org/�
mailto:gdl@gdl-ev.org�
http://www.hpv-ev.org/�
mailto:info@hpv-ev.org�
http://www.vvk.org/�
mailto:info@vvk.org�
http://www.ffi.de/�
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Papiertechnische Stiftung (PTS), München 
Web: www.ptspaper.de  
E-Mail: info@ptspaper.de  

Verband der Wellpappen-Industrie e.V. (VDW), Darmstadt 
Web: www.wellpappen-industrie.de  
E-Mail: info-vdw@vdw-da.de  

Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN), Wiesbaden 
Web: www.getraenkekarton.de  
E-Mail: fkn@getraenkekarton.de  

GLAS 

Bundesverband Glasindustrie und Mineralfaserindustrie e.V., Düsseldorf 
Web: www.bvglas.de  
E-Mail: info@bvglas.de  

Fachvereinigung Behälterglasindustrie e.V., Düsseldorf 
Web: www.bvglas.de  
E-Mail: behaelterglas@bvglas.de  

ALUMINIUM  

Gesamtverband der deutschen Aluminiumindustrie e.V., Düsseldorf 
Web: www.aluinfo.de  
E-mail: gda@aluinfo.de  

Verband Metallverpackungen e.V. (VMV), Düsseldorf 
Web: www.metallverpackung.de  
E-Mail: vmv@metallverpackung.de  

Informations-Zentrum Weißblech e.V. (IZW), Düsseldorf 
Web: www.rasselstein.com  
E-Mail: info.rasselstein@thyssenkrupp.com  

HOUT 

Bundesverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. (HPE), Bonn 
Web: www.hpe.de  
E-Mail: office@hpe.de  

PLASTIC 
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Gesamtverband kunststoffverarbeitende Industrie e.V., Frankfurt 
Web: www.gkv.de  
E-Mail: info@gkv.de  

Industrieverband Verpackung und Folien aus Kunststoff e.V.(IK), Bad Homburg 
Web: www.kunststoffverpackungen.de  
E-Mail: info@kunststoffverpackungen.de  

Fachverband Verpackung und Verpackungsfolien aus Kunststoff im GKV, Frankfurt 
Web: www.gkv.de  
E-Mail: info@gkv.de  

VERPAKKINGSHULPMIDDELEN 

Industrieverband Klebstoffe e.V., Düsseldorf 
Web: www.klebstoffe.com  
E-Mail: info@klebstoffe.com  

VERPAKKINGSMACHINES 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA), Frankfurt 
Web: www.vdma.de  
E-Mail: kommunikation@vdma.de  

MILIEU 

Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt (AGVU), Berlin 
Web: www.agvu.de  
E-Mail: online@agvu.de  

AUDIT EN CERTIFICATIE 

Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen bmH (DQS), Frankfurt 
Web: www.dqs.de  
E-Mail: dqs.zentrale@dqs.de  
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8. MAGAZINES 
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9. BEURZEN VOOR VOEDING EN/OF VERPAKKINGEN 

ANUGA - KEULEN 

Wereldbeurs voor voeding 

Zwaartepunt:  voeding, delicatessen, drank, gevogelte, zuivelproducten, vis, 
diepvries, vleeswaren, bakkerijproducten, confiserie, fruit, groenten, 
ijsroom, uitrusting voor grootkeukens, barbecuetoestellen en  
-toebehoren, catering, franchising, natuurproducten 

Industriesector: voeding, gastronomie, winkelinrichting 

Aantal tentoonstellers 2013: 6 777 

Oppervlakte 2013 (bruto): 262 000 m² 

Bezoekers 2013: 155 000 vakbezoekers 

Interval: tweejaarlijks 

Data:  10.10.2015 – 14.10.2015 

Internet: www.anuga.de 

E-mail: anuga@koelnmesse.de 

ANUGA FOOD TEC - KEULEN 

Zwaartepunt: vleesverwerkingsmachines, groentenverwerking, fruitverwerking, 
zuivelproducten, genotmiddelen, aromastoffen, kruiden, 
verpakkingstechniek, automatisering, computers, regel- en 
stuurtechniek, kwaliteitscontrole, kwaliteitsbewaking, 
analysetechniek, laboratoriumtechniek, meetinstrumenten, 
milieutechnologie, biotechnologie, milieubescherming, wettelijke 
maatregelen ter bescherming van de werknemer, brandpreventie, 
energietechnologie, watertechnologie, oppervlaktetechnologie, 
koeltechniek, airconditioningstechniek, tranportinrichtingen, 
logistiek, verwerking van dranken en melk 

Industriesector:  vakbeurs voor levensmiddelen- en drankentechnologie 

Aantal tentoonstellers 2012:  1291 

Oppervlakte 2012:  117 800 m² (bruto) 

Bezoekers 2012:  43 091 

http://www.anuga.de/�
mailto:anuga@koelnmesse.de�
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Interval:  driejaarlijks 

Data:  24.03.2015 – 27.03.2015 

Internet: www.anugafoodtec.de 

E-mail: d.meyer@koelnmesse.de 

BIOFACH - NÜRNBERG 

Wereldbeurs voor bioproducten 

Zwaartepunt:  producten/voeding uit biologische teelt, leder, cosmetica, 
reinigingsmiddelen, speelgoed, geschenkartikelen, papier, meubelen, 
textiel 

Industriesector: verschillende sectoren, consumptiegoederen, voeding 

Aantal tentoonstellers 2013:  2420 

Oppervlakte 2013 (bruto):  86 200 m² 

Bezoekers 2013: 41 500 vakbezoekers 

Interval: jaarlijks 

Data:  12.02.2014 – 15.02.2014 

Internet: www.biofach.de 

E-mail: info@biofach.de 

COTECA - HAMBURG 

Beurs voor thee, koffie en cacao - Global Industry Expo 

Zwaartepunt:  drank, koffie, thee, gastronomie, winkelinrichting, voedingsmachines, 
verpakkingsmachines, diensten 

Industriesector: voedingssector (levens- en genotmiddelen, gastronomie, 
verpakkingsmachines) 

Aantal tentoonstellers 2012:  123 

Oppervlakte 2012 (bruto):  8347 m² 

Bezoekers 2012: 3000 vakbezoekers 

http://www.anugafoodtec.de/�
mailto:d.meyer@koelnmesse.de�
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Interval: tweejaarlijks 

Data:  24.09.2014 - 26.09.2014 

Internet: www.coteca-hamburg.de 

E-mail: claudia.jeske@hamburg-messe.de  

FACHPACK - NÜRNBERG 

Vakbeurs voor verpakkings-, markeringstechniek en verpakkingsmiddelen productie 

Zwaartepunt:  verpakkingen, verpakkingshulpmiddelen, verpakkingsmachines, 
controle-inrichtingen, logistiek, opbergtechnieken, recycling 

Industriesector:  voedings- en verpakkingsmachines 

Aantal tentoonstellers 2013: 1440 

Oppervlakte 2013: 89 500 m² bruto 

Bezoekers 2013: 34 598 vakbezoekers 

Interval: tweejaarlijks (niet als Interpack Düsseldorf plaatsvindt) 

Data: 29.09.2015 – 01.10.2015 

Internet: www.fachpack.de 

E-mail: fachpack@nuernbergmesse.de 

FISH INTERNATIONAL - BREMEN 

Internationale vakbeurs voor vis en zeevruchten 

Zwaartepunt:  vis, zeevruchten, visverwerking, diepvriesvoeding, conserven, 
koeltechniek, transport & logistiek, verpakkingsmachines, 
winkelinrichting 

Industriesector:  voeding 

Aantal tentoonstellers 2012:  260 

Oppervlakte 2012:  14 100 m² bruto, 5 534 m² netto 

Bezoekers 2012: 8200 vakbezoekers 

Interval: tweejaarlijks 

http://www.coteca-hamburg.de/�
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Data:  09.02.2014 - 11.02.2014 

Internet:  www.fishinternational.com 

E-mail:  info@fishinternational.de 

FRUIT LOGISTICA - BERLIJN 

Internationale beurs voor fruit- en groentemarketing 

Zwaartepunt:  software, groenten, stockagetechniek, noten, fruit, ecologische 
producten, transport, gedroogd fruit, verpakkingstechniek, 
productpresentatie 

Industriesector:  voeding en drank 

Aantal tentoonstellers 2013:  2566 

Oppervlakte 2013:  105 000 m ² bruto 

Bezoekers 2013: 58 000 vakbezoekers 

Interval: jaarlijks 

Data:  05.02.2014 – 07.02.2014 

Internet: www.fruitlogistica.de 

E-mail:  fruitlogistica@messe-berlin.de 

GASTRO - ROSTOCK 

Vakbeurs voor horeca, gastronomie en catering 

Zwaartepunt:  gastronomie, genotmiddelen, bakwaren, beroepskleding, café 
inrichting, catering, consumptie-ijsmachines, fijnkost, vleeswaren, 
horeca apparatuur, inrichting, drank, grootkeukeninrichting, 
hotelinrichting, koffie, kassasystemen, kookgerief, bakkerij-inrichting, 
koel- en diepvriestechnieken, levensmiddelen, wijn, 
diepvriesproducten 

Industriesector:  gastronomie, winkelinrichting, voeding en verpakking 

Aantal tentoonstellers 2013:  250 

Oppervlakte 2013:  9600 m² 

Bezoekers 2013: 12 800 

http://www.fishinternational.com/�
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Interval: jaarlijks 

Data:  6.11. – 19.11. 2014 

Internet: www.gastro-rostock.de 

E-mail:  b.grawe@messeundstadthalle.de, 
a.liskewitsch@messeundstadthalle.de 

INT. GRÜNE WOCHE - BERLIJN 

Tentoonstelling voor voeding, land- en tuinbouw 

Zwaartepunt:  vis, vleeswaren, tuinartikelen, tuinbouwtechniek, tuingerief, drank, 
landbouw, landbouwmachines, voeding, alcoholische dranken, 
dieren, wijn 

Industriesector:  voeding en drank, land- en tuinbouw 

Aantal tentoonstellers 2013: 1630 

Oppervlakte 2013:  115 000 m² bruto 

Bezoekers 2013:  407 000 bezoekers 

Interval:  jaarlijks 

Data:  17.01.2014 – 26.01.2014 

Internet:  www.gruenewoche.de 

E-mail:  igw@messe-berlin.de 

HOGATEC - ESSEN 

Internationale vakbeurs voor horeca en gastronomie 

Zwaartepunt:  inrichtingen voor grootkeukens, catering, fastfood, communicatie- en 
informatiesystemen, restaurantinrichtingen, hoteluitrustingen, 
hotelinrichtingen 

Industriesector:  gastronomie, winkelinrichting 

Aantal tentoonstellers 2012:  403 

Oppervlakte 2012:  25 000 m²  

Bezoekers 2012: 16 000 

http://www.gastro-rostock.de/�
mailto:b.grawe@messeundstadthalle.de�
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Interval:  tweejaarlijks 

Data:  31.08.2014-03.09.2014 

Internet: www.hogatec.de 

E-mail:  hogatec@messe-duesseldorf.de 

INTERCOOL / INTERMOPRO / INTERMEAT - DÜSSELDORF 

Internationale vakbeurzen voor diepvries, ijsroom- en koeltechniek, logistiek, zuivelproducten, 
kaasproducten, delicatessen, producten uit gedroogde melk (InterMopro), vleeswaren, worstwaren, 
gevogelte, kruiden, logistiek (InterMeat) 

Parallel met HOGATEC 

Industriesector:  voeding en drank 

Aantal tentoonstellers in 2012: 440 

Oppervlakte 2012:  38 308 m² 

Bezoekers 2012: 13 800 

Interval: tweejaarlijks 

Data:  21.09.2014 - 23.09.2014 

Internet:  www.intercool.de, www.intermopro.de, www.intermeat.de  

E-mail:  info@messe-duesseldorf.de 

INTERGASTRA - STUTTGART 

Internationale vakbeurs voor horeca, gastronomie, catering bakkers en patissiers 

Zwaartepunt:  voeding, drank, roomijs, grootkeukenuitrusting, hotel- en 
gastronomie-inrichting, catering, reinigingstechniek 

Industriesector:  gastronomie, winkelinrichting, voeding 

Aantal tentoonstellers 2012:  1200 

Oppervlakte 2012:  90 000 m² 

Bezoekers 2012: 85 782  

Interval: tweejaarlijks 

http://www.hogatec.de/�
mailto:info@messe-duesseldorf.de�
http://www.intercool.de/�
http://www.intermopro.de/�
http://www.intermeat.de/�
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Data:  01.02.2014 – 05.02.2014 

Internet: www.intergastra.de 

E-mail:  markus.tischberger@messe-stuttgart.de 

INTERNORGA - HAMBURG 

Internationale vakbeurs voor horeca, gastronomie, bakkers en patissiers 

Zwaartepunt:  voeding, drank, gastronomie, uitrusting voor grootkeukens, 
hotelinrichting, restaurantinrichting, bakkersuitrusting, porselein, 
glaswaren, winkelinrichting, kassasystemen, vepakkingsmateriaal, 
catering, computertechniek 

Industriesector:  gastronomie, winkelinrichting, voeding 

Aantal tentoonstellers 2013:  > 1.200 

Oppervlakte 2013:  90 000 m² 

Bezoekers 2013: 100 000  

Interval:  jaarlijks 

Data:  14.03.2014 – 19.03.2014 

Internet:  www.internorga.de 

E-mail:  internorga@hamburg-messe.de 

INTERPACK - DÜSSELDORF 

Internationale beurs voor verpakkingen 

Zwaartepunt:  verpakkingsmachines, verpakkingsmaterialen, verpakkingsproductie, 
verpakkingshulpmiddelen, voedingsmiddelenmachines, 
verpakkingstechniek 

Industriesector:  verpakkingen 

Aantal tentoonstellers 2011:  2703 

Oppervlakte 2011:  175 315 m² (netto) 

Bezoekers 2011:  165 141 

Interval:  driejaarlijks 

http://www.intergastra.de/�
mailto:markus.tischberger@messe-stuttgart.de�
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Data:  08.05.2014 – 14.05.2014 

Internet: www.messe-duesseldorf.de 

E-mail:  info@messe-duesseldorf.de 

ISM - KEULEN 

Internationale beurs voor zoetwaren 

Zwaartepunt:  zoetwaren, chocolade, chocoladeproducten, bakkerijproducten, 
patisserie, suikerwaren, roomijs 

Industriesector:  voeding 

Aantal tentoonstellers 2013:  1402 

Oppervlakte 2013:  110 000 m² 

Bezoekers 2013:  > 35 000  

Interval:  jaarlijks 

Data:  26.01.2014 – 29.01.2014 

Internet: www.ism-cologne.com 

E-mail:  i.weber@koelnmesse.de  

PROWEIN - DÜSSELDORF 

Internationale vakbeurs voor wijnen en alcoholische dranken 

Zwaartepunt:  wijn, alcoholische dranken 

Industriesector:  voeding en drank 

Aantal tentoonstellers 2013:  4783 

Oppervlakte 2013:  44 000 m² 

Bezoekers 2013:  > 44 000 

Interval:  jaarlijks 

Data:  23.03.2014 - 25.03.2014 

Internet:  www.prowein.de 

http://www.messe-duesseldorf.de/�
mailto:info@messe-duesseldorf.de�
http://www.ism-cologne.com/�
mailto:i.weber@koelnmesse.de�
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Verpakkingssector in Duitsland - focus op levensmiddelen I 2013   63 

E-mail:  info@messe-duesseldorf.de 

PROSWEETS - KEULEN 

De internationale beurs voor de zoetwarensector 

Zwaartepunt:  voeding en verpakking 

Industriesector:  voedingssector (levens- en genotmiddelen), verpakkingsmachines 

Aantal tentoonstellers 2013:  325 

Oppervlakte 2013:  21 000 m² 

Bezoekers 2013:  > 17 000 

Interval:  jaarlijks (niet tijdens Interpack, Düsseldorf) 

Data:  01.02.2015 - 04.02.2015 

Internet:  www.prosweets.de  

E-mail:  prosweets-cologne@koelnmesse.de 

SLOW FOOD - STUTTGART 

De beurs van de goede smaak - de ‘Slow Food‘ beurs 

Zwaartepunt:  granen, bakkerijproducten, deegwaren, vleeswaren, worst, vis, 
zeevruchten, fruit, groenten, drank, fijnkost, delicatessen, zoetwaren 

Industriesector:  voeding 

Aantal tentoonstellers 2013:  433 

Oppervlakte 2013:  15 000 m² 

Bezoekers 2013:  geen info 

Interval:  jaarlijks  

Data:  10.04.2014 - 13.04.2014 

Internet:  www.messe-stuttgart.de/slowfood 

E-mail:  lilo.haug@messe-stuttgart.de 

mailto:info@messe-duesseldorf.de�
http://www.prosweets.de/�
mailto:prosweets-cologne@koelnmesse.de�
http://www.messe-stuttgart.de/slowfood�
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SÜDBACK - STUTTGART 

Regionale vakbeurs voor bakkerijen en patisserieën 

Zwaartepunt: bakkerij- en patisserieproducten en machines, winkelinrichting, 
decoratie- en verpakkingsmateriaal, kassasystemen 

Industriesector:  voeding en drank 

Aantal tentoonstellers 2012:  596 

Oppervlakte 2013:  ca. 52 400 m² bruto 

Bezoekers 2013:  32 655 

Interval:  jaarlijks (behalve in het jaar van de IBA beurs) 

Data:  18.10.2014 - 21.10.2014 

Internet:  www.messe-stuttgart.de/suedback 

E-mail: jens.kohler@messe-stuttgart.de  

ZIMT & STERNE - MÜNSTER 

Bakwaren, snoepgoed en decoratie 

Zwaartepunt: bakkerijproducten, zoetwaren, bakkerij- en banketbakkerij-uitrusting, 
café inrichting, decoratie, ambachtelijke materialen, 
kerstmisartikelen 

Industriesector:  voedingssector (levens- en genotmiddelen) 

Aantal tentoonstellers 2013:  107 

Oppervlakte 2013:  6900 m² 

Bezoekers 2013:  13 500 

Interval:  jaarlijks 

Data:  08.11.2014 - 09.11.2014 

Internet: www.zimtundsterne.de  

E-mail: suerder@mcc-halle-muensterland.de 
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INT. GRÜNE WOCHE - BERLIJN 

Tentoonstelling voor voeding, land- en tuinbouw 

Zwaartepunt:  vis, vleeswaren, tuinartikelen, tuinbouwtechniek, tuingerief, drank, 
landbouw, landbouwmachines, voeding, alcoholische dranken, 
dieren, wijn 

Industriesector:  voeding en drank, land- en tuinbouw 

Aantal tentoonstellers 2013: 1630 

Oppervlakte 2013:  115 000 m² bruto 

Bezoekers 2013:  407 000 bezoekers 

Interval:  jaarlijks 

Data:  17.01.2014 – 26.01.2014 

Internet:  www.gruenewoche.de 

E-mail:  igw@messe-berlin.de 
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste 
zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. 
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke 
situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander 
gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk 
gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze 
publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van 
de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, 
bedrijven en/of personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & 
Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

Datum van publicatie: december/2013 
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