
Ervaar de voordelen 
van onze oplossingen
De inkoop wordt sneller, eenvoudiger en voordeliger dankzij onze diensten en advies. Wij geven invulling 
aan deze strategie door een breed assortiment te voeren. Voor u biedt dit niet alleen het voordeel dat u 
één aanspreekpunt heeft maar ook een volledige ontzorging.

ASSORTIMENT

Ons assortiment bestaat uit schoonmaakmiddelen 
en –materialen, professionele reinigingsapparatuur, 
bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
veiligheidsschoenen en kantine-/kantoorartikelen. 

Door een toenemende vraag aan online bestellen, 
besteden we veel tijd aan de werking van het 
online bestelsysteem. ICOS is een bestelsysteem 
waarin u kleine en grote bestellingen kunt plaatsen, 
statistieken kunt bekijken en objecten kunt indelen. 
Tevens is ICOS als mobiele versie verkrijgbaar. 
Onze verkoop binnendienst staat daarnaast vijf 
dagen per week voor u klaar om u te helpen met 
uw online en/of telefonische bestellingen.

GEMAKKELIJK
BESTELLEN

ONTWIKKELEN 
DOEN WE SAMEN

Voor ieder bedrijf is innovatie een continu proces. 
Bij ons staat innoverend ondernemen aan de basis 
van alles wat we doen. Als servicegericht bedrijf 
zijn we pas succesvol wanneer ook onze klanten 
profiteren van de laatste trends. Onze experts 
informeren u dan ook graag over de nieuwste 
producten en oplossingen. Productdemonstraties, 
werkinstructies, veiligheidsvoorschriften en zelfs 
volledige schoonmaakplannen – voor actuele 
oplossingen bent u bij ons aan het juiste adres. 
Daarnaast ontzorgen wij u graag met innovaties op 
het gebied van automatisering. Uiteraard werken 
wij daarbij samen met de A-merken die al jarenlang 
partner van ons zijn. Zo vormt innovatief facilitair 
management ook het fundament voor uw succes. 

EFFICIËNTE
LOGISTIEK

Bij ons wordt er een extra nadruk gelegd op het 
bieden van efficiënte oplossingen voor het leveren 
van onze producten. Omdat er is gekozen voor een 
eigen wagenpark, wordt logistiek niet uitbesteed en 
zijn we in staat om een efficiënte levering te bieden. 
Dit logistiek centrum is zo ingericht dat er goed op 
de specifieke klantwens kan worden ingespeeld. 
Onze magazijnmedewerkers rapen efficiënt uw 
goederen en maken deze klaar voor verzending. 
Dankzij optimale logistieke stromen ontvangt u 
snel uw bestelling afgeleverd op de plaats waar 
u het wenst. Deze leveringen worden met eigen 
chauffeurs en wagenpark naar u toe gebracht. 
Daardoor kunnen wij u de verschillende voordelen 
laten ervaren, zoals het waarborgen van het juiste 
product, het juiste moment, de juiste plek, de juiste 
hoeveelheid, de juiste kwaliteit, de juiste prijs en 
het leveren tot in de werkkast.

Wij streven ernaar om iedere klant een passende 
oplossing te bieden. Een kernwaarde is dat wij 
servicegericht naar oplossingen voor uw bedrijf 
kijken om zo productief en efficiënt mogelijk uw 
medewerkers te laten werken. We bieden daarom 
demonstraties aan voor uw personeel, alsmede 
op het gebied van productadvies. Vanuit twee 
vestigingen (Zaandam en Dordrecht) opereren wij 
landelijk en hebben wij voor elke regio in Nederland 
een adviseur beschikbaar. 

SERVICE

Onze adviseurs zijn ervaren professionals die 
klantondersteuning als geen ander begrijpen. 
Wij staan altijd garant voor gerichte en excellente 
service op de werkvloer.
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Wat doet Hazet aan 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen?

•  Het minimaliseren van ons energie en gasverbruik

• Het gebruik van groene stroom

•  Zorgen voor gescheiden afvalinzameling

•  Actief beleid voeren ten aanzien van de aanschaf

van bedrijfswagens en vermindering van Co2

uitstoot (Lean and Green)

•  Het stimuleren van de verkoop van een breed

assortiment met milieuvriendelijke producten

•  Zoveel mogelijk kiezen voor leveranciers die

handelen in overeenstemming met de milieuwaarden

•  Het voorzien van onze bedrijfsvoertuigen van een

‘handsfree’-carkit

•  Een rookverbod welke geldig is in alle openbare

werkruimten

•  Verouderde producten of elektronische apparatuur

voor recycling of hergebruik aanbieden

Leveranciers & MVO 
“Veel producten uit ons assortiment zijn 
gecertificeerd met het Europees Ecolabel.” 
Kwaliteit garanderen wij door de beste
A-merken te voeren.
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Pieter Lieftinckweg 30 1505 HX Zaandam 
075-650 40 30
verkoop@hazet.igefa.nl
www.igefa.nl

Assortiment

REINIGINGSMIDDELEN EN VERZORGINGSPRODUCTEN

WERKWAGENS, MOP-EN STOFWISSYSTEMEN

SANITAIR EN PERSOONLIJKE HYGIËNE

REINIGINGSMACHINES EN TOEBEHOREN

HOTEL, ZWEMBAD-EN WELNESSPRODUCTEN

MEDISCHE PRODUCTEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

BEDRIJFSKLEDING EN -SCHOENEN

GASTRONOMIE EN VOEDSELVERWERKING

AFVALMANAGEMENT

KANTINE-/KANTOORARTIKELEN

VERPAKKINGSMATERIALEN

SPECIAALPRODUCTEN

www.igefa.nl

Totaalleverancier met een 
divers assortiment

One-stop-shop op het gebied van hygiëne & veiligheid

Hazet is een totaalleverancier met een uitgebreid 
en divers assortiment. Wij zorgen ervoor dat onze 
klanten kosten kunnen besparen, waardoor de 
werkprocessen worden geoptimaliseerd op een 
duurzame wijze.

Als one-stop-shop groothandel op de Nederlandse 
markt maken wij deel uit van een groot internationaal 
netwerk. Wij zijn partner van igefa en INPACS en 
kunnen hierdoor grenzeloze en betrouwbare kwaliteit 
aanbieden. 

Kwaliteit garanderen wij door alleen de 
beste A-merken te vertegenwoordigen. Ons 
assortiment bestaat uit schoonmaakmiddelen en 
-materialen, professionele reinigingsapparatuur,
bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen,
veiligheidsschoenen, verpakkingsmaterialen en
kantine-/kantoorartikelen.

Vanuit onze vestiging in Zaandam 
opereren wij landelijk. In elke regio in 
Nederland hebben wij een adviseur 
die u te woord kan staan. 

Bovendien zijn wij dankzij ons eigen wagenpark nooit 
ver weg. Bestel voor al uw benodigdheden snel en 
efficiënt in ons bestelsysteem ICOS, of kom bij ons 
langs voor het afhalen van uw bestelling of voor 
persoonlijk advies.

Wie vertrouwt op onze branchegerichte aanpak, 
profiteert van specialistische kennis en service tegen 
een scherpe prijs. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een 
adviesgesprek of demonstratie om de voordelen voor 
uw bedrijf te bespreken. 

E-Business oplossingen
Een bestelsysteem is zo goed als de inkooppartner die er achter zit. Wij bieden voor iedere bedrijfsvorm, 
sector en ondernemingsgrootte E-Business oplossingen die perfect aansluiten op de uitdagingen die 
samenhangen met uw bestelroutine.

ICOS bestel- en informatiesysteem ondersteunt het management bij het succesvol leiden van het bedrijf. 
Door het vooraf geselecteerde assortiment en budget voor het object kunnen artikelen worden ingekocht. 
Een vooraf geselecteerd assortiment betekent lagere voorraadkosten. De werkwijze bij de bestelling en 
het beheer verloopt daardoor efficiënter. Door overzichtelijke controlefuncties zijn de kosten voortdurend 
inzichtelijk.

Uitgebreide zoekacties zijn overbodig en overzichtelijke assortimentskeuzes vervangen handmatige 
bestelopdrachten. De assortimentskeuze van producten kan vooraf door de inkoopmanager worden 
vastgesteld. De objectleider ziet in één oogopslag zijn budget en de hoeveelheid artikelen die hij in de 
huidige maand nog kan bestellen. Het managementteam verkrijgt uitgebreide informatie. Vooraf ingestelde 
statistieken en rapportages geven inzicht in de huidige cijfers of kostenplaats. Op deze manier kan het 
managementteam maatregelen treffen om de organisatie succesvol te sturen.

E-business oplossingen
ICOS is afgestemd op iedere 
ondernemingsstructuur. Onze adviseurs 
informeren u graag over de perfecte 
oplossing voor uw bedrijf.




