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“Uw voeding
verdient onze
verpakkingsexpertise”
Kwalitatief verpakken maakt een essentieel onderdeel uit van voedselveiligheid. Demival is al decennialang uitstekend vertrouwd met deze specialisatie. De service van het maatwerkbedrijf uit Deinze kenmerkt zich onder
meer door de enorme flexibiliteit en het strikt naleven van de afgesproken
levertermijnen.
Hoe groot is de voedingsverpakkingsafdeling binnen Demival?
Afdelingsverantwoordelijke Philip Van
Hove: “Circa 90 % van onze verpakkingsactiviteiten hebben betrekking op voeding.
We hebben heel wat knowhow opgebouwd
in het verpakken van zowel ‘open’ als ‘gesloten’ producten (die al verpakt zijn, red.).
Hierbij respecteren we uiteraard de strengste hygiënenormen en de juiste temperaturen. Aangezien we zowel BRC- als IFSgecertiﬁceerd zijn, worden we door heel
wat vooraanstaande spelers ingeschakeld.”
Welke specialisatie hebben jullie binnen
de voeding?
“We leggen ons onder meer sterk toe op
conﬁserie en chocolade, typische Belgische
exportproducten. Nadat we hiermee in
1995 vrij kleinschalig begonnen, zijn
daar nu continu 150 à 200 mensen in
actief. Ons hedendaags machinepark
(voor onder meer krimpfolie, ﬂowpacks,

cellofaanverpakkingen, …) wordt regelmatig gemoderniseerd. Vooral van eind
juli tot eind januari is het hier alle hens
aan dek om onze klanten tijdig te kunnen
bedienen.”
Waarom kloppen zoveel bedrijven uitgerekend bij Demival aan?
“Ondanks de grootte van de afdeling voor
voedingsverpakkingen, kunnen we toch
kort op de bal spelen door bijvoorbeeld
nog extra personeel in te zetten. Bovendien
beschikken we hier over veel ruimte, waardoor we ook heel wat volumineuze producten degelijk kunnen verpakken. Eigenlijk
vormt deze afdeling het ideale verlengstuk
van het productieproces bij onze klant.
Door de variërende vragen van ons vast
cliënteel hebben we ervaring met een heel
universeel voedingsaanbod. Vaak worden
we door klanten zelfs ingeschakeld in het
testtraject bij het verpakken van nieuwe
producten.”
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