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Signalisatie, identificatie  
& veiligheid op maat van 
jouw activiteit 
Wil jij je werkplek veiliger en efficiënter 

maken? Ons team van enthousiaste 

experts heeft maar één doel voor ogen: 

jou ontzorgen met de meest geschikte 

totaaloplossing voor jouw specifieke 

vraag of uitdaging. Ontdek hier wat 

we voor jou kunnen betekenen of 

contacteer onze experts via:  

info@goossaert.be of +32(0)9 228 21 01.
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Waarom Goossaert?
In veel bedrijven gaat er helaas veel energie en geld verloren 
door een gebrek aan efficiëntie en/of door onveilige situaties.

Ons doel is om de veiligheid en efficiëntie in jouw bedrijf te verhogen. 
Zo bespaar je geld en tijd die je kan investeren in je core business.

Dankzij onze 85 jaar ervaring in diverse sectoren en een ruim productgamma 
bieden we je hiervoor kwalitatieve, duurzame en innovatieve oplossingen aan 
in drie domeinen:

• Identificatie van goederen, componenten, installaties, 
leidingen, stocklocaties en processen.

• Signalisatie van gevaren, informatieve signalisatie, 
Led projectie & wayfinding.

• Veiligheid voor elk aspect in jouw bedrijf zoals lockout-tagout, 
interactieve borden en autonome anti-aanrijdingoplossingen.

We staan garant voor een totaal aanpak en kunnen je, indien gewenst, volledig 
ontzorgen van analyse tot plaatsing, zodat je je kan focussen op de kerntaken van 
jouw bedrijf.
Als klant sta je centraal en kies je zelf de mate van ontzorging, van enkel levering 
van producten, tot full service projectbegeleiding door onze experts.

Tot slot houden we onze kennis niet enkel voor onszelf. We delen deze graag 
met jou en met de meer dan 7000 klanten die ons reeds hun vertrouwen hebben 
geschonken. Met behulp van ons persoonlijk advies, expertblog en onze trainingen 
ben je verzekerd van het maximale rendement uit jouw investering in tal van onze 
geboden oplossingen uit ons brede gamma.

Niels PatrickKristel Wim Jaak JanaAxelle



Wat doen we? In het kort:

Signalisatie Identificatie

Veiligheid Verschillende 
diensten

Wim Sofie Wim Erik Siam Sofie Karine
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Signalisatie
Wat is signalisatie?
Met professionele signalisatie bescherm je jouw personeel en 
bezoekers tegen veiligheidsrisico’s in industriële productieomge-
vingen, gebouwen en op bedrijfsterreinen. Visuele communicatie is 
essentieel om deze risico’s te signaleren en de veiligheid te verhogen.

Bovendien verhoog je met signalisatie de efficiëntie omdat be-
zoekers en leveranciers vlot de weg in en rond je bedrijf vinden, je 
bepaalde zones zoals een parking, werf of productielijn makkelijk 
kan afbakenen. Je kan ook eenvoudig de geldende regels via 
pictogrammen, infoborden en verkeerborden communiceren.

Dankzij een kwaliteitsvolle signalisatie conform de wetgeving ver- 
hoog je de veiligheid, efficiëntie en het imago van je bedrijf. 
Heb je graag signalisatie in de huisstijl van je bedrijf ? Onze 
grafische experten ontwerpen en maken dit op maat.

Sinds onze start in 1935 bouwen we elke dag verder aan ons aanbod 
van signalisatie. We helpen je met advies op maat, de plaatsing en 
de nodige nazorg van jouw signalisatie.

Wat valt onder signalisatie?
• Pictogrammen en verkeersborden
• Labelprinters, labels en inktlinten
• Magazijnoptimalisatie
• Zone afbakening
• Werf-en wegsignalisatie
• Parking-en gebouwsignalisatie
• Vloertape en markering
• Stoot-en aanrijbescherming
• Scheepvaartborden



Enkele realisaties:
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Identificatie 
Wat is identificatie?
Met het duidelijk en correct identificeren van leidingen, producten, 
componenten en eigendommen zorg je ervoor dat je alles nauw-
keurig kan opvolgen en terugvinden. Hierdoor bespaar je tijd en 
geld en verhoog je de efficiëntie in jouw bedrijf.

Je kan bij ons terecht voor een brede waaier aan identificatielabels, 
markeringen en gravures. Wij staan ook ter beschikking voor een 
gratis analyse van jouw behoeftes.

Een goede identificatie bestaat uit het juiste materiaal bestand 
tegen omgevingsfactoren zoals chemicaliën, extreme weersom-
standigheden en hoge temperaturen. Tegelijkertijd moet er reke-
ning gehouden worden met de ondergrond waarop je het label 
kleeft. Een ondergrond zoals roestvrij staal zal bijvoorbeeld een 
andere kleefstof vereisen dan glas of plastic.

Print je liever zelf jouw veiligheidssignalisatie en identificatie? 
Onze experts geven jou het advies in het maken van de juiste 
keuze van printer gebaseerd op jouw behoefte en geschat ver-
bruik. Ons aanbod varieert van een draagbare handprinter tot 
een industriële kleurenprinter.

Reeds 50 jaar zijn we dé expert dealer van Brady en dé premium 
distributeur in de Benelux.

Wat valt onder identificatie?
• Leidingmarkering
• Labelprinters, labels en inktlinten
• Badgeprinters
• Scansystemen
• Type-en identificatieplaatjes
• Gravure
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Veiligheid 
Wat is veiligheid?
De wereld staat niet stil. Nieuwe technologieën en manieren van 
werken maken hun intrede op de werkvloer. Het is dus ook belangrijk 
om hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en jouw 
medewerkers te beschermen tegen mogelijke ongevallen.

In o.a. productieomgevingen, magazijnen en bedrijfsterreinen 
verhoogt het verkeer van heftrucks, vrachtwagens en neemt 
het aantal medewerkers en machines alsmaar toe. Mogelijke 
gevaren op het juiste moment en op de juiste plaats signaleren 
is dan ook van levensbelang. Hiervoor bieden wij jou de juiste 
veiligheidsoplossingen.

Met onze aangeboden oplossingen voorkom je aanrijdingen tussen 
heftrucks en personen en heftrucks onderling. Je signaleert tijdig 
gevaarlijke situaties met LED projectie en interactieve borden en 
lichten. Ook verhoog je de veiligheid tijdens onderhouds- en her-
stellingswerken en zorg je zo voor een verhoogde efficiëntie.

Wij gaan continu op zoek naar de beste totaaloplossing; naar 
nieuwe technologieën, innovaties en werkwijzen. Vraag gerust een 
vrijblijvend bezoek bij jou ter plaatse aan. Onze experts komen gratis 
bij u langs voor een analyse op maat van jouw nood en behoefte.

Wat valt onder veiligheid?
• Lockout-tagout-tryout
• Anti-aanrijdingsysteem
• LED-projectie
• Interactieve borden en lichten
• Real time lokalisatie
• LED borden en lichtkranten
• Software
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Diensten
Jou volledig ontzorgen is onze prioriteit. Wij helpen je met het 
totaaltraject van analyse tot nazorg. Als klant kies je zelf de 
mate van ontzorging: enkel levering van producten of full service 
projectbegeleiding van A tot Z door onze experts.

Analyse en advies
In de zoektocht naar de juiste 
oplossing is een goede analyse 
van het probleem en het juiste 
advies van groot belang.

Nodig onze ervaren experts vrij-
blijvend uit om jouw signalisatie, 
identificatie of veiligheidsuitdaging 
te analyseren.

Zo krijgen we een duidelijk beeld van jouw behoeftes en kunnen 
we je de meest gepaste en duurzame oplossing aanbieden.

Maatwerk
Om jou de beste oplossing te 
bieden beschikken wij in ons 
atelier over diverse materialen 
en productietechnieken.

Wij printen en graveren op bijna 
alle mogelijke formaten, vormen 
en in alle mogelijke materialen.

Wil je je huisstijl verwerken in je 
signalisatie of identificatie? 
Onze grafische experten ontwerpen met kennis van zaken 
de nodige oplossingen op maat van jouw huisstijl.
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Productie en plaatsing
In ons atelier produceren we 
talrijke oplossingen op maat 
waaronder informatieborden, 
identificatieplaatjes, verkeers-
borden, pictogrammen, wayfinding 
en nog veel meer.

Ook de installatie en montage 
van jouw oplossing met 
het correcte materiaal, onder 
de juiste omstandigheden en met de nodige 
nauwkeurigheid behoren tot onze service.

Door onze jarenlange ervaring vinden wij steeds een oplossing 
mochten er zich ter plaatse onvoorziene zaken voordoen tijdens 
de plaatsing en/of montage

Nazorg en opleiding
Na de installatie van jouw oplossing stopt het niet. Goossaert blijft 
uw partner om uw veiligheid en efficiëntie verder te verhogen.

Zo geniet je bv met een onderhouds-contract van een preventief 
onderhoud van jouw labelprinter. 
In geval van een defect kan je 
meteen beroep doen op één 
van onze specialisten.

Wil je jouw werknemers de juiste 
expertise en technieken aanleren 
om zo veilig en efficiënt mogelijk 
te werken? Met onze opleidingen 
zet je vlot de opgedane kennis om 
in de praktijk.

Wil je ontdekken hoe we de veiligheid en efficiëntie in 
jouw bedrijf kunnen verhogen? Deel ons jouw behoeften 
mee en wij gaan op zoek naar de geschikte oplossing op 
maat van jouw activiteiten.



Tevreden klanten

“We werken al zo lang met Goossaert samen dat we ons het begin 
niet meer herinneren”

- Bart De Vriendt (EIV)

“In vertrouwen op zoek gaan naar de beste oplossingen”
- Nick Vande Velde (CBR Cementbedrijven)

“Betrouwbare partner voor alle signalisatietoepassingen”
- Hans Vroman (EOC Belgium)

“Prima communicatie dankzij één duidelijk aanspreekpunt”
- Dries Cauwelier (AVR)

“Zeer positieve eerste samenwerking”
- Frederik Deleu (L’Atelier du Pain)



Benieuwd naar onze realisaties? 
www.goossaert.be



Goossaert bv 
Jan Samijnstraat 10 
B-9050 Gentbrugge

T +32 (0)9 228 21 01 
BE 0479 167 231
www.goossaert.be
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