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Fenedex verwelkomt deze maand nieuwe leden!!

In 1947 werd Moba opgericht door Job Mosterd in Barneveld. Ruim 
60 jaar later heeft Moba zich ontwikkeld tot wereldmarktleider op 
het gebied van eiersorteer- en verpakkingsmachines. Bijna elke 
supermarkt in de wereld verkoopt verpakte en gesorteerde eieren. 
Wereldwijd wordt 70% hiervan verwerkt door een Moba machine. 
De eieren worden gesorteerd op gewicht, kleur scheurtjes en vele 
andere eigenschappen.

Moba past de nieuwste technieken toe en stelt de klant centraal. 
Hieraan dankt Moba haar sterke positie op de wereldmarkt. De 
ontwikkeling, productie, verkoop en service van de machines vindt 
plaats in en vanuit Barneveld. Daar zetten ruim 280 enthousiaste en 
vakbekwame medewerk(st)ers zich in voor dit wereldwijde succes. 
Daarnaast heeft Moba ook nog diverse service- en verkoopkantoren 
in Amerika, Maleisië, Japan, Engeland en China en maakt Moba ge-
bruik van een agentennetwerk met maar liefst 60 agenten wereldwijd. 

De reden om lid te worden is om up to date te blijven m.b.t. regel-
geving maar ook zeker gebruik maken van het netwerk van mede 
exporteurs binnen Fenedex.

Sinds 1914 heeft Eekels Pompen 
zich bezig gehouden met het 
bouwen, onderhouden, verkopen 
en verhuren van pompen en 
pomp apparatuur. De oorspron-
kelijke kantoren en werkplaatsen 
zijn inmiddels vervangen door 
vier autonome vestigingen in 
Nederland en België met een 
breed scala aan pompen mer-
ken en de grootste verhuurvloot 
in Nederland. 

In 1985 besloten we onze eigen 
droog zelfaanzuigende, vuilwater 
diesel aangedreven mobiele 
pompset te bouwen. Deze 
pomp werd Betsy genoemd. De 
standaard Betsy is gebaseerd 
op de Hidrostal schroefwaaier 
centrifugaalpomp; de Hidrostal 
pomp geeft een uitstekende vrije 
doorlaat en een laag stroom-
verbruik. In 2010 heeft de Betsy 
pompenserie dankzij de afdeling 
export, een eigen internationale 
identiteit gekregen om onze 
dealers wereldwijd beter te kun-
nen ondersteunen. Wij zijn actief 

Bierens Incasso Advocaten heeft in september haar nieuwe vestiging 
in New York geopend. Bierens maakt een sterke internationale groei 
door. Dit is in korte tijd de vierde vestiging die door het advocaten-
kantoor in het buitenland wordt geopend. 

Sander Bierens, advocaat en eigenaar van Bierens Incasso Advoca-
ten voorziet dat het niet de laatste vestiging is die in het buitenland 
geopend wordt. “Steeds meer internationaal opererende onderne-
mingen maken gebruik van onze dienstverlening. We beschikken 
op onze kantoren in Nederland over native speaking advocaten van 
Duitse, Engelse, Franse, Spaanse, Italiaanse, Portugese en Poolse 
nationaliteit. Met daarnaast ons groeiende vestigingennetwerk in het 
buitenland zijn wij nu nog meer in staat rugdekking te geven aan on-
dernemers die worden geconfronteerd met wanbetaling”, aldus Bie-
rens. Die internationale vraag naar de dienstverlening neemt alleen 
maar toe. “Om de hoge kwaliteit te handhaven volgen wij nauwlettend 
de vraag van onze klanten. En vestigen wij ons, indien mogelijk, ook 
zo dicht mogelijk bij de cliënten en hun activiteiten.” 
Bierens opereert in de Verenigde Staten onder de naam Bierens 
Commercial Collections, Inc. Steven Henriquez is aangesteld als 
Director US Sales.

Vrachtwagenfabrikant DAF 
Trucks uit Eindhoven verhoogt 
voor de derde keer in enkele 
maanden tijd de productie. Met 
ingang van 22 november gaat 
DAF 147 trucks per dag produce-
ren, aldus een interne publicatie 
van het bedrijf. 
In de zomer maakte de vracht-
wagenproducent nog circa 
honderd trucks per dag. Ook de 
in Zwolle gevestigde truckprodu-
cent Scania voerde de afgelopen 
maanden de productie fors op.

Met de nieuwste uitbreiding van 
de productie in november is het 
aantal nieuwe medewerkers 
in Eindhoven en het Belgische 
Westerlo vanaf de zomervakantie 
opgelopen tot bijna vijfhonderd, 

moba Bv te Barneveldeekels pompen Bv te Barendrecht 

dAF trucks neemt opnieuw extra 
personeel aan

aldus een woordvoerder van het 
bedrijf uit Eindhoven. Onder hen 
bevinden zich zowel vaste mede-
werkers als uitzendkrachten.

Vrachtwagenproducenten leden 
zeer zwaar onder de econo-
mische crisis, maar zien sinds 
enkele maanden de vraag weer 
behoorlijk toenemen.

DAF Trucks zag vorig jaar de 
omzet met 60% dalen, terwijl de 
nettowinst kelderde van € 502 
mln in 2008 tot € 1 mln in 2009. 
Maar sinds half augustus produ-
ceert het bedrijf, dochter van het 
Amerikaanse vrachtwagencon-
cern Paccar, weer fulltime. 

Bron: www.fd.nl

Bierens opent kantoor in new York

in de EU, met name de Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. 

Innoveren in ontwerpen en 
maatwerkoplossingen leveren 
waar onze klanten van profiteren, 
is de drijvende kracht achter 
Betsy pompen. Met product in-
novatie en ontwikkeling willen wij 
daarmee ons huidige exportac-
tiviteiten uitbreiden naar nieuwe 
markten en gebieden. Naast de 
opleidingsmogelijkheden die 
Fenedex biedt, zullen we ook 
gebruik maken van de juridische 
expertise en willen graag contac-
ten leggen met hoogwaardige 
export expertise en kunde. 
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