
Belangenbehartiging

Meer info of lid
 

worden? Neem contact 

op met de VGW!   

Zilverstraat 69, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer 

www.geldenwaardeberging.nl 

Krachtenbundeling zorgt voor voorsprong

De VGW zoekt actief het gesprek met 

haar leden, overheden, certificatie- en 

normalisatie instanties, internationale 

organisaties, verzekeraars en overige 

brancheverenigingen. 

U versterkt met uw deelname het 

collectief, zodat we een nog sterkere 

positie innemen ten opzichte van 

stakeholders. 

VGW informatiekaarten VGW leden

Bergh Brandkasten B.V. 

De Raat Security Products B.V.  

Dujardin Brandkasten B.V. 

Gunnebo Doetinchem B.V. 

Gunnebo Nederland B.V.

Marzan Security 

M-LOCKS B.V. 

Nauta Security Storage B.V. 

Remmers Safes 

Rollema Transport B.V.

Meerwaarde van het lidmaatschap

Verenigingsmanager 

Diana van Papendrecht 

T: 088 - 4
008452 

E: diana.van.papendrecht@fme.nl

In de huidige tijd is verandering een constante. Innovatie en kennisontwikkeling 

gaan zo snel dat ze voor veel individuele bedrijven nauwelijks bij te benen zijn. 

Het verenigen van belangen en het bundelen en delen van kennis zijn 

belangrijker dan ooit!

De VGW is sinds 1988 de ondernemers- 

vereniging voor bedrijven actief in het veld 

van geld- en waardeberging. De VGW 

staat voor kwaliteitsbedrijven. De leden 

zijn specialisten op het gebied van brand- 

en inbraakwerende kasten en overige geld- 

en waardebergingssystemen, cash handling 

en cashmanagementsystemen. 

Op de hoogte

De leden worden continu geïnformeerd 

over het laatste nieuws en ontwikkelingen 

Netwerk

U ontmoet uw collega-ondernemers in een 

informele setting. VGW organiseert 

jaarlijks drie algemene leden- 

vergaderingen en themadagen. U kunt ook 

actief worden binnen het bestuur of in een 

van de commissies. De vereniging is er 

voor en door leden. 

Europa

VGW is lid van Eurosafe, de Europese 

koepelorganisatie voor nationale 

brancheorganisaties. Niet alleen spelen 

een aantal VGW-vertegenwoordigers een 

actieve rol in de diverse Eurosafe 

commissies en werkgroepen, maar ook is 

de VGW vertegenwoordigd in het bestuur.

FME en branches: samen sterker

VGW is aangesloten bij FME, de 

ondernemersorganisatie voor de 

technologische industrie. Door een sterke 

samenwerking van branches en FME zijn 

we in staat meer diensten te organiseren en 

meer effect te bereiken in de lobby.  

Kwaliteit

De VGW heeft twee informatiekaarten 

ontwikkeld bedoeld voor de markt. Er is 

een kaart over brand- en braakwerende 

kluizen met informatie over normeringen 

en dekkingsadvies. 


