
BUDGETBEHEER SYSTEEM

Vereenvoudig en versnel het beheer en de bestelprocedure  

van bedrijfskleding, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)  

en gereedschap met het budgetbeheer systeem van Groenhart. 



Daarin zorgt jullie bedrijfslogo en 
huisstijlkleur voor een herkenbare uitstraling. 

In het systeem worden de juiste producten 
en arbeidsmiddelen getoond met afbeelding.

Per medewerker, functie en afdeling kun je een 
eigen budget instellen. Dit budget bepaal je zelf 
zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid om middels  
een puntensysteem zelf producten te bestellen.  

Na controle zorgen wij voor een snelle afhandeling. 
Extra gemak en tegelijkertijd ga je zorgvuldig om 

met het budget en de tijd!

SAMEN 
RICHTEN WE 
JULLIE EIGEN 

OMGEVING IN

HET BUDGET BEPAAL JE ZELF  
ZODAT JE NOOIT VOOR 
VERRASSINGEN KOMT TE STAAN.



BUDGETBEHEER 
SYSTEEM
IN HET KORT 

• Professioneel online platform

• Kostenbesparend

• Minder administratieve handelingen

• Online rapportage en overzicht in verstrekte middelen

• Beheren van bedrijfslogo’s en toepassen op kleding

• Overzicht in budget per medewerker

• Recycle de gebruikte middelen met onze inzamelbox

• ISO / IEC 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

• Een bewezen platform wat voldoet aan  

bescherming van persoonsgegevens



• Budgetbeheer systeem

• Gereedschap Beheer

• groenhart.nl

• WhatsApp

• Bestelapp

• OCI koppeling

• DICO Digital Standard

• 2BA artikel- en prijslijsten

Efficiënter samenwerken betekent kosten 
besparen. Met onze digitale oplossingen 
bieden we extra zekerheid en nog meer 
gemak aan jou als vaste klant.

DIGITAAL
GEMAK



MEER WETEN?
Ben je klaar voor een kennismaking en presentatie?  Wens je meer informatie? 

Neem contact op met één van onze verkoopadviseurs in jouw regio:

Brian Broersen

Regio: Purmerend / Volendam

06 - 547 430 19
bbroersen@groenhart.nl

Jos Snel

Regio: Zwaag / Grootebroek

06 - 415 159 42
jsnel@groenhart.nl

Emile Kleverlaan

Regio: Alkmaar / Heemskerk

06 - 502 787 61
ekleverlaan@groenhart.nl

Martijn Groot

Regio: Wormerveer / Westzaan

06 - 525 769 59
mgroot@groenhart.nl

Daniël van Gils

Regio: Heerhugowaard / Schagen

06 - 502 787 62
dvangils@groenhart.nl


