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Vraag de gratis 
barcodescanner aan!



Het leveren van kleine verbruiksartikelen brengt relatief hoge kosten met zich mee. 
Het vergt namelijk veel tijd in de vorm van inkoop, administratie, logistiek en voor-
raadbeheer. Maar deze onzichtbare kosten worden vaak niet doorberekend aan de 
klant. Daarnaast is er veel handling voor nodig en ontstaat snel de kans op chaos 
in het magazijn. 
 
Bulthuis heeft daarom de Magazijnkast, een op maat ingerichte kast die u  
eenvoudig kunt bevoorraden. Hierdoor is er minder administratie en controle vereist 
en heeft u één aanspreekpunt voor verbruiksartikelen. Daarnaast is continuïteit 
gewaarborgd en heeft u minder risico op “misgrijpen”.

Het bestelgemak van onze Barcodescanner 
Voor nog meer gemak leveren we onze handige barcodescanner erbij.  
Hiermee kunt u in 3 stappen de Magazijnkast aanvullen: 

1. U scant de barcode die op het productvak staat en voert het aantal in
2. U koppelt de scanner aan uw computer om de bestelling te controleren
3. U verstuurt de bestelling via onze website

Feit:  
Proceskosten voor kleine
verbruiksartikelen liggen 
gemiddeld tot 45% hoger 
dan voor reguliere artikelen!

» Bel voor meer info:

» Bezoek onze website:

bestel online op www.bulthuis.eu/magazijnkast

Wordt kleinmateriaal
bij u ook zo snel groot?

Houd de controle met de
 Bulthuis Magazijnkast.

Neem contact op met uw Accountmanager voor de 
voorwaarden en kijk samen hoeveel u kunt besparen 
en wat voor u een perfecte indeling zou zijn. 

050 - 537 59 59

bulthuis.eu/magazijnkast

De Bulthuis Magazijnkast 
is verkrijgbaar bij al onze
vestigingen: Groningen, 
Alkmaar, Heerenveen,  
Holten, Ravenstein
Ridderkerk, Tilburg  
en Utrecht.

Afmetingen van de kast:
Breedte: 1m
Hoogte:  1.97m
Diepte:  0.3m 

U ontvangt
• De Bulthuis Magazijnkast
• Een complete basisvulling 
• De barcode scanner

€ 999,-
ex. btw.
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1e gemiddelde
lampvervanging

2e gemiddelde
lampvervanging

3e gemiddelde
lampvervanging

4e gemiddelde
lampvervanging

x4

x2
MasterDuty: de meesterlijke keuze voor uw onderneming

Gemiddelde 
H4 of H7

Prestatiediagram MasterLife en MasterDuty

Blijf rijden met MasterLife en bespaar!













DEMONTAGE



Welke kunstenaar zou 
u aanbevelen?

De beste kwaliteit telt.

www.wabco-auto.com

Daarom nemen we bij WABCO nooit genoegen met 
minder.
Door onze passie voor innovatie en uitmuntend design werken 
we altijd volgens de hoogste technische normen. We zetten 
altijd een extra stap om ervoor te zorgen dat we uitstekende 
producten afleveren die de voertuigen van onze klanten 
veiliger en efficiënter maken.
Voor u betekent dit dat elk onderdeel is gemaakt van de 
allerbeste materialen en tot het uiterste is getest.
En daar blijft het niet alleen bij.

Doordat wij deze producten leveren via ons mondiale logistieke 
netwerk van een betrouwbare supply chain met een flexibele 
logistiek, kunnen we ons product bij u afleveren op de plek en 
op het moment dat u het nodig hebt.
En mocht u hulp nodig hebben na uw aankoop, dan staan onze 
Aftermarket- en Serviceteams voor u klaar om u te helpen.
Dus waarom zou u met minder genoegen nemen als u over het 
beste kunt beschikken.
Omdat de beste kwaliteit telt.





Remleiding in doos



828 251 008ROL

828 251 010ROL

828 251 011 6

828 251 106ROL

828 251 934ROL

828 252 110ROL

828 251 112ROL

828 251 115ROL

828 251 118ROL

828 252 116ROL

828 876 411ROL

828 876 413ROL

*828 251 008ROL*

*828 251 010ROL*

*828 251 011 6*

*828 251 106ROL*

*828 251 934ROL*

*828 252 110ROL*

*828 251 112ROL*

*828 251 115ROL*

*828 251 118ROL*

*828 252 116ROL*

*828 876 411ROL*

*828 876 413ROL*

3.8 Remleiding op rol

Ook in kleur verkrijgbaar in onze webshop





























TOTAALPARTNER
IN SMEERMIDDELEN
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HOOFDKANTOOR

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

VESTIGINGEN

Gotenburgweg 19, 9723 TK Groningen
info@bulthuis.eu

 

Heerenveen
Apollo 15, 8448 CL Heerenveen  
heerenveen@bulthuis.eu 

Holten
Aaltinksweg 15, 7451 DX Holten
holten@bulthuis.eu
 
Ravenstein
De Hammen 19, 5371 MK Ravenstein
ravenstein@bulthuis.eu
 
Ridderkerk 
Nikkelstraat 20A, 2984 AM Ridderkerk 
ridderkerk@bulthuis.eu

Tilburg
Heraclesstraat 10, 5048 CG Tilburg 
tilburg@bulthuis.eu

Utrecht
Molensteyn 3a, 3454 PT Utrecht 
utrecht@bulthuis.eu

Tel. +31 (0)50 - 537 59 59 
WhatsApp: +31 (0)6 10 67 59 34

Tel. +31 (0)513 74 51 30  
WhatsApp +31 (0)6 10 96 56 15

Groningen
Leningradweg 3, 9723 TP Groningen  
groningen@bulthuis.eu 

 Alkmaar
Herculesstraat 8A, 1812 PG Alkmaar  
alkmaar@bulthuis.eu 

Tel. +31 (0)72 540 52 50  
WhatsApp +31 (0)6 83 31 81 91

Tel. +31 (0)548 376780  
WhatsApp +31 (0)6  13 45 75 20

Tel. +31 (0)486 412025  
WhatsApp +31 (0)6 22 83 35 19

Tel. +31 (0)180 432 921  
WhatsApp +31 (0)6 49 63 06 02

Tel. +31 (0)13 543 60 47  
WhatsApp +31 (0)6 83 90 54 91

Tel. +31 (0)30 229 60 00  
WhatsApp +31 (0)6 83 07 21 81

Tel. +31 (0)50 - 537 59 59 
Postbus 5152, 9700 GD Groningen 

Bestel eenvoudiger met onze gratis barcode scanner

Vraag uw accountmanager naar de voordelen!

Met de draagbare scanner die we u leveren kunt u direct vanuit deze catalogus bestellen. 
Zo werkt het:

1. U scant de barcode die bij het product staat 
2. U voert het gewenste aantal in via een speciale barcode
3. U sluit de scanner aan op uw PC *
4. U logt in op onze website en u verstuurt de bestelling

Zo simpel is het. Online kunt u de bestelling eerst bekijken en eventueel aanpassen.


