
OFFERTE OP MAAT

Ieder bedrijf is anders en elk project kent specifieke eisen.

Brainport Assembly maakt graag een offerte op maat voor het monteren van 

losse onderdelen, samenstellen van modules of assembleren van complete 

producten. Ook hebben wij een afdeling ingericht voor het hardsolderen en 

samenstellen van koperleidingen. De processen worden in goed overleg met 

onze klanten opgezet en uitgevoerd. 

VOOR MEER INFORMATIE, CHECK ONZE WEBSITE:    WWW.BPASS.NL

OF BEL 040-7676099

EFFICIËNTER UITBESTEDEN

SNELHEID, KWALITEIT EN PRIJS

Veel bedrijven laten hun producten assembleren in het buiten-

land, daardoor worden producten over grote afstanden ver-

scheept. Blijft de assemblage in Nederland, dan wordt die vaak 

uitgevoerd door hoger opgeleid en relatief duur personeel. 

BRAINPORT ASSEMBLY assembleert en monteert voor u dicht 

bij huis. U krijgt een korte levertijd, meer flexibiliteit en met 

tenminste dezelfde kwaliteit.

BRAINPORT ASSEMBLY 

ASSEMBLEERT EN 

MONTEERT VOOR U 

DICHT BIJ HUIS

ONDERNEMERSCHAP 
WAARBIJ IEDEREEN 
WINT

BRAINPORT ASSEMBLY monteert en 

assembleert onderdelen in een werk-

plaats of whiteroom omgeving. World-

ClassManufacturing door mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.



IEDEREEN DIE BIJDRAAGT 
PROFITEERT

We realiseren optimale kwaliteit met realistische producti-

viteit. De werkgelegenheid die wij  creëren komt ten goede 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze 

medewerkers  worden ondersteund door ervaren vakmen-

sen die weten wat het is om als groepsleider te coachen en 

 begeleiden. Wij zijn trots op het vertrouwen dat wij van 

klanten krijgen. Het is voor ons “sociaal dividend”.

De onderneming heeft de STICHTING BRAINPORT 

 ASSEMBLY opgericht. 

Deze stimuleert persoonlijke ontwikkeling en duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers.  Daarnaast helpt de 

 stichting klanten om gelijkaardige projecten op te zetten 

in hun eigen onderneming.

REFURBISHED

Bij Brainport Assembly demonteren en assembleren wij 

steeds vaker refurbished producten voor onze klanten. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de PSL50 Espresso-brewer 

van MAAS. Een onderdeel dat voorheen werd vervangen 

door een nieuw exemplaar, maar nu door medewerkers 

van Brainport Assembly wordt gedemonteerd, schoonge-

maakt en met een klein aantal nieuwe onderdelen weer 

wordt geassembleerd. Dit zonder concessies te doen op de 

kwaliteit, minder IMPACT op het milieu en een sociaal ren-

dement!

BRAINPORT ASSEMBLY BV

RUN 5215 

5504 DC VELDHOVEN (NL) 

TELEFOON:  +31 (0) 40 767 60 99 

EMAIL: INFO@BPASS.NL 

WEBSITE: WWW.BPASS.NL

KVK NR: 62533126

BTW NR: NL854855531B01

IBAN:        NL85ABNA0416255906




