
U wilt graag uw handen vrij hebben om met uw bedrijfsactiviteiten 
 toegevoegde waarde te kunnen bieden aan uw klanten. Dus heeft 
u een gassenleverancier nodig die zowel uw  gassenvoorziening 
als uw  gasgebruik efficiënter maakt, en oplossingen biedt voor uw 
 specifieke behoeftes. Zodat u flexibel kunt blijven kiezen welke 
 services u wèl of niet afneemt.
Waarover wilt u dat wij meedenken? Knowhow rondom alle gas-
gerelateerde processen? Maximale veiligheid op de werkvloer bij 
een constante – en hoge – productkwaliteit? Of gewoon een  slimmere 
administratie? Linde Gas helpt daarbij. Want alléén gasmoleculen 
 leveren kan iedereen al. Bekijk nu onze geïntegreerde oplossingen 
op www.lindegasbenelux.com

Om meer te weten te komen over alle beschikbare services van Linde Gas Benelux 
belt u 010 246 14 70 voor Nederland en 02 890 95 10 voor België.
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Voorsprong door innovatie.

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. 
Daar heeft u betrouw bare partners bij nodig. 
Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, 
maar die ook bewust met u meedenkt.
 
Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in 
vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en 
succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie 
en bedrijfsprocessen centraal staan.
 
Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds 
voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemerschap werken wij aan innovatie en 
oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat op ónze ideeën, 
maar zeker ook op die van ú! Laten we daar samen verder aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux:
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam, Tel. 010 246 14 70, Fax 010 246 15 06
voeding.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Voor België: Linde Gas Belgium N.V.
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen, Tel. 02/890.95.10, Fax 02/890.95.29
contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Stilstand is achteruitgang. En omdat u juist vooruit wilt, is continue innovatie voor uw organisatie een belangrijke factor. 
Daar heeft u betrouw bare partners bij nodig. 
Dat geldt ook voor uw gassenleverancier. Met Linde Gas Benelux heeft u een partner die niet alleen voor u klaar staat, 
maar die ook bewust met u meedenkt.
 
Met een eeuw ervaring (tot 2007 onder de bekende naam Hoek Loos) bieden wij oplossingen voor gastoepassingen in 
vrijwel alle markt sectoren. Daarom is Linde Gas Benelux uw betrouwbare partner in zaken. Een efficiënte, innovatieve en 
succesvolle dienstverlener in gassenvoorzieningen, aanverwante services en applicaties op maat. Waarbij úw organisatie 
en bedrijfsprocessen centraal staan.
 
Door onze technologische kennis en ontwikkeling (door onze internationale R&D-afdeling) lopen wij wereldwijd steeds 
voorop met nieuwe concepten en gerichte toepassingen. Gedreven door ondernemerschap werken wij aan innovatie en 
oplossingen; ook voor uw organisatie. Het motto van Linde luidt: ideas become solutions. Dat slaat op ónze ideeën, 
maar zeker ook op die van ú! Laten we daar samen verder aan werken!

Linde Gas - ideas become solutions.

Voorsprong door innovatie.

Hoofdkantoor Linde Gas Benelux:
Havenstraat 1, Postbus 78, 3100 AB Schiedam
Tel. +31 10 246 14 70, Fax +31 10 246 15 06
info.lg.nl@linde.com, www.lindegasbenelux.com

Voor België: Linde Gas Belgium N.V.
Westvaartdijk 85, 1350 Grimbergen
Tel. +32 2 890 95 10, Fax +32 2 890 95 29
contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com 64

00
.1
07

 (
04

10
/

12
50

)       
    

Onze ’winning game’ voor úw efficiency. 

Graag tot uw dienst 
met totaaloplossingen 
rondom gassen.

3 Services



02 Services

Constant veranderen, hoe complex de materie ook is. Dat is het devies vandaag de dag, 
in een technologisch steeds geavanceerdere wereld. Deskundigheid en creativiteit als  
’must’ om de concurrentie voor te blijven. En flexibiliteit om uw bedrijfsvoering constant 
te kunnen aanpassen aan scherpere veiligheids-, milieu- en Arbo-regelgeving.

Alleen een voortdurende verbetering van de efficiency binnen uw processen maakt het 
mogelijk om alle ontwikkelingen bij te benen. Dat roept onmiddellijk twee vragen op: 
’Waarom mij druk maken over dingen die voor mijn bedrijf géén core business zijn?’, 
en  gelijktijdig ’ Hoe kan ik nou efficiënt produceren, als ik zelf dingen ga doen die anderen 
 simpelweg goedkoper kunnen?’

Een forse stap verder dan het leveren van 
gasmoleculen. Uw concurrentie mijlen voor 
dankzij de extra services van Linde Gas.
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De services van Linde Gas bestaan uit een overzichtelijke reeks van oplossingen 
voor het verbeteren van uw efficiency.
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100% leveringszekerheid. Geniet de 
rust van beschikbaarheid van gas zonder  
enig compromis.

Voor een probleemloos productieproces moet u zonder compromis 
 kunnen vertrouwen op de continue beschikbaarheid van grond- en 
 hulpstoffen. Dat geldt al helemaal voor uw gassenvoorziening.  
U houdt zich immers liever bezig met de vraag welk gas u waar 
en  wanneer in uw proces nodig heeft, en in welke hoeveelheid. 
De beschikbaarheid zelf mag nooit punt van discussie zijn.  
Dus zoekt u een partner die aan úw individuele gasbehoefte kan  
voldoen. Altijd en overal. Ook wanneer u onverwacht moet reageren 
op extra vraag naar uw product. En leveringsplanningen éven de  
ijskast in moeten…

Linde Gas wil u de ruimte geven om uw aandacht voor gas te beperken 
tot het doelmatige gebruik ervan in uw proces. Zonder onderbrekingen 
in de fysieke levering en de toevoersystemen. Hiervoor biedt Linde de 
service SECCURA® aan. Linde houdt uw gasvoorraad op peil, en zorgt 
ervoor dat onze mensen de cilinders bij u komen omwisselen.  
Evenmin hoeft u om te kijken naar het gassendistributiesysteem in uw 
bedrijf, want Linde kan ook het preventieve onderhoud voor u uitvoeren. 
Dat is waarnaar uw gassenpartner streeft: u moet voor de volle 100% op 
ons kunnen vertrouwen!
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04 Services

Proces-knowhow. Alle gassenexpertise 
binnen handbereik.

In welke branche u ook werkzaam bent, voortdurend bouwt u uw kennis 
uit, verbetert efficiency waar mogelijk, kijkt kritisch naar kosten en streeft 
naar kwaliteitsverbetering. Dat kunt u vanaf nu beperken tot uw eigen 
bedrijfsactiviteiten, zonder te kijken naar gasgerelateerde processen. 
Waarom zou u immers investeren in specialistische kennis die u zelden 
nodig heeft? En het wiel uitvinden terwijl er specialisten bestaan met de 
beste praktijkkennis, die gewend zijn maatoplossingen te creëren binnen 
elke industriële gassentoepassing?

Linde stelt haar uitgebreide kennis en deskundigheid graag tot uw 
beschikking in alle processen waarbij gassen een belangrijke rol spelen. 
Of het nu om productieprocessen gaat, of om de procesindustrie,  
Linde Gas beschikt wereldwijd over locale experts en gespecialiseerde 
technici. Deskundigen die uw proces aanvullen met alle vereiste gassen-
knowhow.
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Veiligheid en kwaliteit. Wat voor u van 
levensbelang is, beschouwen wij slechts als 
ons vertrekpunt. 

Omdat u zich nu eenmaal niet primair met gassen bezighoudt,  
kunt u moeilijk op de hoogte blijven van de nieuwste wetgeving op 
het gebied van het gebruik, het (intern) transport of de opslag ervan. 
Toch is het essentieel om voortdurend te streven naar verkleining van 
risico’s, en daarnaast te voldoen aan de steeds veranderende actuele 
 normen. Maar ook moet de kwaliteit van uw producten concurrerend 
 blijven, zonder in te leveren op de kwaliteit van cruciale hulpmiddelen.

Bij Linde Gas heeft veiligheid altijd en overal  de eerste prioriteit. Niemand 
mag ooit aan gevaar worden blootgesteld. Dus waken we bij onze producten 
en diensten goed over uw gezondheid en veiligheid, maar ook over die van 
onszelf en van anderen. Het gaat er immers voortdurend om, elk risico  
voor u en uw mensen te vermijden. Hiervoor bieden wij dan ook speciale 
 veiligheidstrainingen aan; op uw eigen locatie, in ons trainingscentrum of 
waar u maar wilt. 
Niet alleen de hoge kwaliteit van onze gassen garandeert uw product-
kwaliteit; ook de zekerheid en veiligheid van gastoepassingen in elk van 
uw processen zijn daarbij steeds van vitaal belang.

05Services



Administratieve effi ciency. Transparante en 
doordachte middelen om het u makkelijker 
te maken.

06 Services

Er zijn processen die voor uw bedrijf werkelijk geen enkele toegevoegde 
waarde hebben. Denkt u maar aan voorraadbeheer, het plaatsen 
van bestellingen, het controleren van leveringen van leveranciers, 
of factuurafhandeling. Administratie dus. Aan de ene kant wilt u 
besparingen realiseren door snelle en simpele processen, maar ander- 
zijds wilt u uw uitgaven transparant maken en terdege in de gaten 
houden. Een tegenstelling?

Ook Linde Gas zelf is een ervaren leverancier én inkoper van heel 
wat producten en diensten. Dus weten we wat u wilt, en ontwikkelden 
daarvoor diverse tools online. Daarmee kunnen we uw individuele 
eisen vertalen naar handige, gebruiksvriendelijke instrumenten voor 
het vereenvoudigen van uw inkoop- en betaalprocessen. 
Maatgesneden oplossingen, geënt op uw specifi eke behoeften.
Voorbeeld hiervan is ACCURA® gas management voor cilinders: 
een online tool, waarmee u gedetailleerde informatie per cilinder krijgt, 
en die het u mogelijk maakt elke verplaatsing binnen uw eigen bedrijf 
vast te leggen en te volgen.

Uw cilindergassen kunt u ook online bestellen. Op ons klantportaal 
vindt u uitgebreide informatie over uw facturen, afl everdocumenten en 
waardevolle informatie over productspecifi caties en veiligheidsinformatie. 
Surf naar www.lindegasonline.nl*

* Momenteel alleen beschikbaar voor klanten in Nederland.
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