
Introductie Hazet                  
Totaalleverancier van een compleet non-food assortiment



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

Hazet is totaalleverancier op het gebied 
van schoonmaakmiddelen, -materialen 
en -machines, hulpmaterialen, papier, 
bedrijfskleding, veiligheidsschoenen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
verpakkingsmaterialen, disposables, 
kantine-/ kantoorartikelen en guest supplies. 
Een belangrijke kernwaarde is dat wij 
servicegericht naar potentiële oplossingen 
voor uw toepassing kijken om hierdoor zo 
productief en efficiënt mogelijk te kunnen 
werken.

Als one-stop-shop groothandel op de 
Nederlandse markt maken wij deel uit van 
een internationaal netwerk. Wij zijn partner 
van igefa en INPACS en kunnen hierdoor 
grenzeloze en betrouwbare kwaliteit 
aanbieden. Hazet legt extra nadruk op het 
bieden van efficiënte oplossingen waardoor 
wij kwaliteit kunnen garanderen en alleen de 
beste A-merken vertegenwoordigen.

Totaalleverancier van een compleet non-food assortiment



Assortiment

REINIGINGSMIDDELEN EN VERZORGINGSPRODUCTEN

WERKWAGENS, MOP- EN STOFWISSYSTEMEN

SANITAIR EN PERSOONLIJKE HYGIËNE

REINIGINGSMACHINES EN TOEBEHOREN

HOTEL-, ZWEMBAD- EN WELLNESSPRODUCTEN

MEDISCHE PRODUCTEN EN DISPOSABLES

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

BEDRIJFSKLEDING EN SCHOENEN

GASTRONOMIE EN VOEDSELVERWERKING

AFVALMANAGEMENT

KANTINE- EN KANTOORARTIKELEN

VERPAKKINGSMATERIALEN

SPECIAALPRODUCTEN

MULTISERVICE



Service

Als totaalleverancier hebben wij een breed 
productassortiment. Onze diensten beslaan het 
complete spectrum: van betrouwbare levering 
van producten en een servicetotaalconcept 
tot vraaggestuurde logistiek. Met onze 
dienstverlening op maat optimaliseren wij de 
inkooptrajecten binnen uw onderneming. En u 
maakt via ons ook nog eens kennis met tijds- 
en materiaalbesparende oplossingen voor 
producten en toepassingen.
Ons assortiment bestaat in grote lijnen 
uit schoonmaakmiddelen, -materialen 
en -machines, hulpmaterialen, papier, 
bedrijfskleding, disposables en guest supplies.

Accountmanagers

Hygiëne is een groot gedeelte van het 
visitekaartje van uw bedrijf. Groot of 
klein; alles moet schoon, opgeruimd en 
presentabel zijn. Alleen zo kunt u er zeker 
van zijn dat uw klanten dermate tevreden 
zijn dat zij uw ambassadeurs worden. Onze 
accountmanagers spreken dezelfde taal en 
denken graag met u mee om uw doelen te 
verwezenlijken. Voor schoonmaak-, horeca- 
of bedrijfskledinggerelateerde vragen kunt 
u zelfs contact opnemen met een van onze 
branchespecialisten.

Assortiment

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. Wij bieden daarom demonstraties 
voor uw personeel, alsmede op het gebied 
van productadvies. Vanuit de vestigting in 
Zaandam opereren wij landelijk en hebben 
wij voor elke regio en elke branche een 
accountmanager beschikbaar.

Ervaar de voordelen van onze oplossingen

De inkoop wordt sneller, eenvoudiger en voordeliger dankzij onze diensten en adviezen. 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.

Efficiënte logistiek

Bij Hazet wordt er 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 wij in 
staat om een efficiënte levering te bieden. Dit 
logistiek centrum is zo ingericht dat er goed 
op de specifieke klantwensen kan worden 
ingespeeld.

Dankzij optimale logistieke stromen ontvangt 
u snel uw bestelling afgeleverd op de plaats 
waar u dat wenst. De levering wordt door 
eigen chauffeurs naar u toe gebracht. Hierdoor 
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.

Door een toenemende vraag aan online 
bestellen besteden wij veel tijd aan de 
werking van ons 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 beschikbaar. Onze 
verkoop binnendienst staat daarnaast voor u 
klaar om u hierin te ondersteunen.

Gemakkelijk bestellen



Duurzaamheid is denken aan de toekomst. Wij 
wegen voortdurend onze activiteiten af om 
een juiste basis te creëren voor mens, milieu en 
organisatie.

Waar mogelijk willen wij gezamenlijk werken 
aan milieuwensen van u of uw relaties, 
gemeenschappen en verwachtingen van de 
markt. Door continu aan diverse projecten 
te werken wordt een reductie van het aantal 
milieuonvriendelijke producten/ handelingen 
gerealiseerd, milieuvriendelijke producten 
gestimuleerd, de toeleveringsketen voor 
onze producten geoptimaliseerd en wordt 
ons personeel getraind op het gebied van 
milieubehoud en recycling.

De meeste vrachtwagens zijn in het bezit van 
Euro 6 norm motoren en al onze chauffeurs 
hebben meegedaan aan de opleiding ‘Het 
Nieuwe Rijden‘, waarbij er bewust wordt 
gekeken naar de rijvaardigheid in samenhang 
met milieubelasting.

Tevens zijn wij in het bezit van een eigen 
PGS15-voorziening waarmee wij gerelateerde 
ADR-producten kunnen opslaan. Hiermee 
wordt de veiligheid voor de medewerkers 
gewaarborgd en draagt dit bij aan het 
beperken of voorkomen van calamiteiten.

Wat doet Hazet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

In samenwerking met onze businesspartners 
geven wij vorm aan een omgeving waardoor 
het voor u mogelijk wordt gemaakt om 
positief te ontwikkelen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

• Paper for Paper

• Tork Paper Circle

• Kledingrecycling

Certificaten en keurmerken

• ISO 9001:2015, 14001:2015 en VCA*

• Lean and Green

• EcoVadis Gold

• Veel producten uit ons assortiment zijn 
gecertificeerd met het Europees Ecolabel



E-business oplossingen

Een bestelsysteem is zo goed als de inkooppartner die er achter zit. Wij bieden voor elke 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 tegen lagere voorraadkosten. De werkwijze bij de bestelling en het beheer verloopt 
daardoor efficiënter. Door overzichtelijke controlefuncties zijn de kosten voortdurend inzichtelijk.

Op maat gemaakte 
e-business oplossingen
Service van één aanbieder
via internet · via tablet · via smartphone

De  - system family, met ICOS pro, 
ICOS easy, ICOS mobile en ICOS care 
bieden een geschikte oplossing voor elke 
vraag.

 

biedt gegevensbeheer, orderbeheer en 
zoekfuncties voor managers die toegang  
hebben tot alle plannings- en 
besturingsfuncties tot bestel-   
en volginformatie. 
 
Nieuw  
machinebeheer

 

is een app. Bestellingen 
kunnen, waar u ook bent, 
snel en eenvoudig geplaatst 
worden met uw smartphone of 
tablet. Bestellingen kunt u goedkeuren 
terwijl u onderweg bent!

 

wordt gebruikt door facilitymanagers en 
mensen die voornamelijk orders plaatsen. 

De klant wordt in enkele stappen door 
het bestelproces geleid met een 

vast budget en assortiment.

 

is de uitbreiding van ICOS 
pro voor het leveren van 

incontinentieproducten voor 
bewoners van bejaarden- of ver-

pleeghuizen. Individuele zorgplannen en 
dossiers, geautomatiseerde ordervoorstel-
len en uitgebreide kosten- en gebruiksana-
lyses kunnen worden gecreëerd.

Voor elke vraag een ICOS oplossing

Pieter Lieftinckweg 30
1505 HX Zaandam
Nederland

E:
T:
W:

verkoop@hazet.igefa.nl
075 650 40 30
www.igefa.nl

Hazet v.o.f.


