
Verhuur vergaderfaciliteiten

Onze vestiging aan de
Van Berckenrodestraat in Schiedam
beschikt over sfeervolle en repre-
sentatieve vergaderzalen annex
horecafaciliteiten. 

Deze in maritieme stijl ingerichte ruimten zijn, desgewenst inclusief audiovisuele
hulpmiddelen en catering, te huur. Het uitzicht over de Merwehaven krijgt u er
gratis bij.

Wij kunnen meer dan u denkt. Om welke dienst u ook verlegen zit: vraag ’t eerst
aan BGS.

BERCKENRODE GROEP SCHIEDAM

Grafische diensten
Handling/montage/assemblage

Vergaderfaciliteiten

Houtindustrie

Groen- & Milieuservices

Uitzendkrachten/detachering

Postbezorging

Enquêtebureau
bedrijfsinformatie

Van Berckenrodestraat 6 Telefoon  (010) 204 10 00

3113 AM Schiedam Fax  (010) 204 10 10

Postbus 4

3100 AA Schiedam www.bgs-schiedam.nl

BGS Handling

T (010) 204 10 60

E handling@

bgs-schiedam.nl

BGS Grafisch

T (010) 204 10 20

E grafisch@

bgs-schiedam.nl

BGS Houtindustrie

T (010) 204 10 71

E houtindustrie@

bgs-schiedam.nl

BGS Groen & Milieu

T (010) 462 19 04

E groen-milieu@

bgs-schiedam.nl

BGS Dienstverlening

T (010) 204 10 00

E dienstverlening@

bgs-schiedam.nl

BGS Detachering

T (010) 204 15 85

E detachering@

bgs-schiedam.nl

BGS Arbeidsintegratie

T (010) 204 10 66

E arbeidsintegratie@

bgs-schiedam.nl

Vraag ’t eerst aan...

BERCKENRODE GROEP SCHIEDAM



Houtindustrie
BGS Houtindustrie voert voor de grotere

toeleveranciers van hout en plaatmateriaal
een breed scala
aan bewerkingen
uit, zoals het
zagen, schaven,
frezen, boren,
profileren,
kantfineren en de
randcoating van
alle soorten
plaatmaterialen.
Ook het verlijmen
van volkernplaten
en HPL-panelen
behoort tot onze
specialismen. 
Wij werken met
moderne com-

putergestuurde opdeel- en afkortzagen en hoog-
waardige, digitaal aangestuurde boormachines.

Groen- & Milieuservices
Ons hoveniersbedrijf richt zich op het  ontwerp,

aanleg en onderhoud van openbaar groen
en (particuliere) tuinen. 
Daarnaast vervaardigen wij houten tuinmeubilair en -
schermen en verrichten we allerlei reparatiewerk-
zaamheden. 

Het schoonmaakbedrijf maakt portieken,
trappenhuizen en kantoorruimtes schoon.

Uitzendkrachten/detachering
Heeft uw bedrijf of organisatie behoefte aan tijdelijk

of vast personeel voor productie-
of administratief werk, dan kunt u een beroep op
BGS doen. Voor de korte of de wat langere termijn,
individueel of in groepen. 

Bij groepsdetachering zorgt BGS voor eigen
begeleiding. 

Enquêtes op maat
BGS-Dienstverlening heeft een

ruime ervaring met enquêtewerk. De
werkgelegenheidsenquête voor de
Provincie Zuid-Holland wordt al geruime
tijd door ons uitgevoerd.

Wij zijn gespecialiseerd in het
leveren van producten en diensten voor
de (markt)onderzoeksbranche.

BGS-Dienstverlening levert zowel
enquête producten als enquête
diensten.

BGS: inspelen 
op uiteenlopende vragen

De Berckenrode Groep Schiedam (BGS) biedt

bedrijven en organisaties allerlei vormen van

producten en diensten.

Wij zijn een commerciële, marktconform

werkende onderneming. Onze 650 medewer-

kers kunnen om uiteenlopende redenen geen

‘reguliere’ plek op de arbeidsmarkt krijgen.

Dat maakt hun inzet bovengemiddeld en hun

betrokkenheid extra groot. 

Bij BGS kunnen we meer

dan u denkt. Om welk 

product of dienst u ook  

verlegen zit: vraag ’t eerst

aan BGS.

Handling
- Stickeren
- Inpakken en ompakken
- Sealen en krimpen
- Montagewerk
- Reconditionering

Heeft uw product een eenvoudige en serie-
matige voor- of nabewerking nodig of moet er
iets hersteld worden: vraag het BGS. Wij hebben
ruime opslag- en vervoerscapaciteit. Tevens
werken onze mensen bij u op locatie. 

Grafische diensten
- Prepress
- Drukwerk
- Printing on demand (printen/kopiëren)
- Mailing

Onze uitstekend geoutilleerde handels-
drukkerij verzorgt de meest uiteenlopende
soorten druk-, print- en kopieerwerk.

Vakbekwaam personeel werkt uw order, met
hulp van geavanceerde Heidelberg-persen en
andere hoogwaardige apparatuur heel precies
af.

Als uw drukwerk gemaild moet worden
hebben wij daar een speciale afdeling voor.

Postbezorging
Met Schiepost beschikt BGS over een eigen

postbezorgingsdienst binnen de gemeente-
grenzen van Schiedam. We werken tegen
concurrerende tarieven.


