
WELLWAIJ BELTING  
HOUDT UW ZAAK IN BEWEGING

Sinds 1993 ontwikkelt en confectioneert Wellwaij Belting kunststof transport- en  
procesbanden op maat. We bieden complete oplossingen voor vele toepassingen  
binnen de land- en tuinbouw, verpakkings- en voedingsmiddelenindustrie.  
Ons doel is uw machines en processen in beweging te brengen. En te houden...  
Want bewegen is gezond! Dat geldt zowel voor mensen als machines. 

Altijd in vorm 
Geen standaard bandenleverancier, maar 
ontwikkeling van maatwerk transport- en 
procesbanden, geheel naar wens van de 
klant. Dat is waar wij voor staan. Vrijwel  
alle banden en bijbehorende accessoires 
produceren en confectioneren we in eigen 
huis. Hierdoor houden we tijdens het  
gehele proces controle op de kwaliteit  
en zijn al onze producten altijd in vorm. 

Dat brengt de bal aan het rollen 
Kansen zien en kansen creeëren, daar gaat 
het om. We doen continu onderzoek om 
onze technologische kennis te verhogen.  
En met onze kennis denken wij graag  
actief met u mee, zodat we gezamenlijk 
in kunnen spelen op de kansen in de markt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beuk erin!  
We hebben de beschikking over een  
eigen R&D, een productiecenter en twee 
confectieafdelingen. Hier staan onze  
technisch engineers te trappelen om uw 
machines en/of productieprocessen nog 
efficiënter, sneller en makkelijker te laten 
werken. Onze jarenlange branchespecifieke 
ervaring en een nuchtere hands-on  
mentaliteit vormen de basis van onze  
oplossingsgerichte bedrijfsvoering. 
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Dubbelspel optima forma
Wellwaij Belting heeft 2 vestigingen die 
samen een uitstekende sparringspartner 
vormen. Of het nu gaat om de verwerking 
van AGF, land- en tuinbouw, voedings- 
middelen of de verpakkingsindustrie,  
samen slaan we die ACE!  

 
 
 
 
 
 
 
We hebben de ballen om uw doel te raken 
Voor de verwerking en het transport van 
verpakte en onverpakte levensmiddelen 
hebben we kunststof transportbanden die 
volledig voldoen aan de strenge eisen die 
de Europese (EU) en Amerikaanse (FDA) 
overheid daaraan hebben voorgeschreven. 

De kracht van onze service 
Ons doel: Uw machine het verschil laten 
maken! Een sterke service staat bij ons  
dan ook hoog in het vaandel.  
Onze medewerkers staan altijd voor u  
klaar om u te adviseren. Bovendien maken 
we gebruik van een uitgekiend logistiek  
systeem dat snelle levering mogelijk  
maakt. En mocht u problemen onder 
vinden, dan bieden onze monteurs 24-uurs 
service om het ongemak te verhelpen.  
Onze slogan is niet voor niets… De beste 
service? U heeft er zelf om gevraagd.
 
Winnen doen we samen! Neem vrijblij-
vend contact op voor meer informatie of 
kijk op onze website: www.wellwaij.com. 
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