Industrie- en
handelsmaatschappij

Sinds 1968

HET TEAM
VAN GERRIJN
STELT ZICH
GRAAG AAN
U VOOR
DIT KUNNEN WE VOOR U BETEKENEN
We leveren nationaal en internationaal de meest uiteenlopende
producten voor de bouw en industrie. Zo zijn we bijvoorbeeld

We worden door onze afnemers gewaardeerd om ons persoonlijke
advies, de snelle levertijden en onze eigen maatwerk en productieen bewerkingsfaciliteiten. Ze vormen samen de pijlers van onze
uitgebreide en flexibele dienstverlening.

gespecialiseerd in centerpennen van Gerrijn®, inclusief toebehoren.
Maar ons leveringsprogramma omvat ook verbruiksartikelen voor
betonwanden en vloeren, bevestigingsartikelen zoals metrische
draadeinden en bekistings-, kim-, dekkings- en bevestigingsmaterialen. Kort gezegd, we leveren materialen voor de betonbouw
en voor bekistingen.

TOT ONZE AFNEMERS BEHOREN BEDRIJVEN IN DE
WONINGBOUW | UTILITEITSBOUW | CIVIELE BOUW | INFRASTRUCTUELE WERKEN

MEER DAN 45 JAAR ERVARING
Gerrijn® is van een productiebedrijfje gegroeid naar een
handelsmaatschappij die in deze uitdagende economische
periode nog steeds goed draait. De naam Gerrijn® is
ontstaan uit de naam van onze vader Gert van Rijn. Hij is
in de avonduren, naast een vaste baan als automonteur,
begonnen met zijn zwager. Dat was meer een hobby,
zonder enige financiële middelen om machines te maken.
Tot het serieuze business werd. Het werd namelijk steeds
drukker, waarop hij besloot om niet alleen in de avonduren
aan de slag te gaan, maar zich hele dagen te gaan wijden
aan het opzetten en uitbouwen van z’n eigen bedrijf.

Vanaf 1968 is hij zelfstandig doorgegaan. Hij werkte van
1968 - 1971 vanuit een gehuurde schuur van 75 m2 aan
de Padmosweg in Wilnis. In 1970 verhuisde het bedrijf
naar een gekocht pand aan de Herenweg in Wilnis. In
1998 zijn we verhuisd naar een pand aan de Energieweg
in Mijdrecht.

Het totale grondoppervlak was 3.500 m2, waarvan 1.100 m2 bebouwd. Inclusief het pand aan
de Herenweg in Wilnis, dat we ook nog in gebruik hadden, was de ruimte helaas al weer snel
te klein. In 2008 zijn we vervolgens verhuisd naar het pand aan de Constructieweg, waar we
nu nog steeds gevestigd zijn. De totale oppervlakte die we nu hebben bedraagt 7.500 m2,
waarvan 4.400 m2 vloeroppervlakte die volledig in gebruik is. De directie wordt nu gevormd
door Patricia van Rijn en haar broer Edwin van Rijn.

Sinds 1968

ONZE EXTRA’S
Zagen, lassen, buigen en knippen…het kan allemaal. Veel van onze producten kunnen in
aangebroken verpakking worden geleverd zodat u niet meer hoeft te bestellen dan nodig
is. Testrapporten, technische specificaties en certificaten sturen we op aanvraag graag toe.
Eigen ontwikkelingen waarop octrooi is verleend zijn bijvoorbeeld de trilvaste vleugelmoer
en de kimanker betonprop voor waterdicht betonwerk.

VRAGEN, INFORMATIE OF BESTELLEN
Kijk op www.gerrijn.nl, mail naar info@gerrijn.nl
of bel +31 (0)297 28 86 60.
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Waarom Gerrijn
Gerrijn® , nog altijd een familiebedrijf, is in haar 45 jarige bestaan flink gegroeid. Dit is niet
ten koste gegaan van de service. Onze klanten kennen ons als een partner die altijd voor ze
klaar staat. Met adviezen en leveringen op maat.
De openingstijden van ons kantoor zijn van 08.00 tot 18.00 uur. In de overige uren zijn wij
telefonisch bereikbaar. Dit houd in dat 24 uur per etmaal contact mogelijk is, met
uitzondering van de feestdagen.
De korte communicatielijnen komen de snelheid en flexibiliteit ten goede. Dat we gegroeid
zijn in de productie met meerdere zaag-, las-, buig- en knipmachines, maar in ons hart klein
zijn gebleven, heeft nog een voordeel. U krijgt bij ons nog maatwerk en klantgericht advies.
Maar een vaste buitendienst kennen wij niet, waarmee wij onze kosten laag kunnen houden.
En dat ziet u terug in onze prijzen.
Op verzoek komen wij bij u langs voor een persoonlijk advies bij vaktechnische vragen.
Onze vaste dagelijkse bodedienst zorgt voor snelle leveringen van uw bestellingen.
Inmiddels is circa 50% van de chauffeurs VCA gecertificeerd.
Veel van onze producten kunnen in aangebroken verpakking geleverd worden, u hoeft dus
niet meer te bestellen dan u nodig heeft. Doordat wij met wegwerppallets werken, hoeft u
geen statiegeld te betalen ( m.u.v. de pallets t.b.v. mortelblokjes).
Ook kunnen wij testrapporten, technische specificaties en certificaten toesturen. Neem
daarvoor contact met ons op.
Wij zijn constant op zoek naar nieuwe producten of naar verbetering van bestaande
artikelen.
Vaak ontwikkeld in eigen fabriek. Voorbeelden, waarvoor octrooi is verleend, zijn onder
andere de trilvaste vleugelmoer en de kimanker betonprop voor waterdicht betonwerk.

Ons motto:
De meeste producten vandaag besteld, morgen op de bouw!
Zelfde dag nog op de bouw?
Vanuit ons magazijn centraal gelegen in Mijdrecht is onze koerier binnen enkel uren ter
plaatse.

