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Westinox overgenomen door Elcee Belux
Turnhout / Kortrijk, 24 maart 2017

Op vrijdag 24 maart 2017 heeft Elcee Belux bvba de activiteiten, naam, klanten en activa van
Westinox International overgenomen.
Als onderdeel van de internationale Elcee Group (opgericht in 1923) met hoofdzetel te Dordrecht, Nederland, is
Elcee Belux bvba actief in vier Business Units: Gietwerk & Smeedwerk, Glijlagers, Hijstechniek en
Bevestigingsmaterialen.
De Elcee Group heeft een dynamische en stabiele groei doorgemaakt. Met een groep‐omzet van > 65 Mio €, 8
Europese en 3 Aziatische vestigingen, 240 ervaren medewerkers en klanten in meer dan 15 landen, kan Elcee
terugvallen op een sterk internationaal netwerk.
Sinds haar oprichting in 1983 door Dhr. Naessens staat Westinox bekend om haar breed assortiment aan RVS
bevestigingsmaterialen, haar uitstekende service en gedreven medewerkers. Als gevolg van de steeds verdere
globalisering van de markt stagneerde de omzetontwikkeling van Westinox de laatste jaren. Zo werd het een
opportuniteit om door de overname mee te groeien in de grotere Elcee Group.
Door het opgaan van de activiteiten van Westinox in Elcee verstevigt niet enkel Elcee haar groeiende positie in
de markt van de bevestigingsmaterialen, maar kan er ook een continuïteit in service en groei naar en met de
klanten van Westinox verder gegarandeerd worden. (www.westinox.be)
Gebruikmakend van de voorraden in Dordrecht, de uitstekende samenwerking met internationale handelaren
en producenten, de logistieke‐competenties, de hoge kwaliteitsstandaard, een team van competente,
gedreven en 100% klantgerichte medewerkers is Elcee/Westinox uw uitgelezen partner voor al uw RVS
bevestigingsmaterialen.
Voor een eventuele verdere toelichting over deze wijziging, kan u zich steeds wenden tot de u vertrouwde
medewerkers binnen Elcee Belux en/of Westinox. Mevrouw Dominique Naessens en Stephan Adams zullen als
accountmanagers bij de onderneming betrokken blijven.
Wij verheugen ons op de toekomstige samenwerking!
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