Globalplant International KFT is een dochteronderneming van boomkwekerij
Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V. uit Winschoten. Het bedrijf is sinds 2001 gevestigd in Kál, Hongarije
en onder leiding van Nederlandse bedrijfsleiders. Wij zijn gevestigd langs de M3 (de autosnelweg van
Budapest naar Miskolc) en zijn goed bereikbaar.
Vanaf oktober tot en met maart houden we ons bezig met het sorteren van bos- en haagplantsoen,
fruit- en laanboom onderstammen, rozenonderstammen en klein fruit. Naast de productie uit
Winschoten verwerken wij ook planten voor derden. Wij sorteren op kwaliteit die de klant wenst en
verzorgen verder het transport, de bewaring en verpakking. Daarnaast hebben we de mogelijkheid
voor enten van sier- en fruitbomen en het plantklaar maken met een snijmachine. We zijn flexibel,
snel en kunnen voldoen aan uw specifieke wensen.

De nieuwe arbeidswet ‘WET EN ZEKERHEID’
kan het voor uw bedrijf lastig maken om goed
ingewerkt flexibel personeel te behouden.
Hiervoor bieden wij u een oplossing. We
werken al vele jaren met een vast team en
kunnen uw zorgen uit handen nemen. Ook
geeft u dit de capaciteit om in één keer veel
planten klaar te krijgen tegen scherpe
tarieven. Eventueel kunnen combinaties met
collega’s gemaakt worden om zo tot volle
vrachtauto’s te komen. De combinatie van jarenlange ervaring, ervaren personeel en goede
faciliteiten zoals koelcellen maken het bedrijf uniek en biedt u veel voordelen.
Wij bieden ook mogelijkheden voor bedrijven die op- of overslag wensen van hun producten voor
levering in Hongarije of omliggende regio. Ook voor andere gewasgroepen zoals containerplanten
hebben wij faciliteiten.
Wij staan open voor suggesties waarmee we u van dienst kunnen zijn.

Vraag nu vrijblijvend informatie aan voor seizoen 2015-2016.
U bent van harte welkom kennis te komen maken met ons bedrijf.
Voor vragen en offertes kunt u terecht bij:
Globalplant International KFT
Johan van der Zee
J.vanderzee@globalplant.hu
tel 0036-30-4152778
of
Jan H. Kloosterhuis & Zoon B.V. te winschoten www.kloosterhuis.com

