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Vereniging SZS...
van spinnaker tot hijs- en sjorbanden

De vereniging SZS staat voor een diversiteit aan leden: van watersport- en
industriële zeilmakerijen, tentenverhuurders, dekkledenfabrikanten,
scheepstuigers en vlaggenfabrikanten, tot keurbedrijven en producenten van
hijs- en hefmiddelen. De voorbeelden van producten die de bedrijven leveren
aan zowel de zakelijke als de particuliere markt zijn evenzo divers. Een kleine
greep daaruit: specifieke kajuiten op maat, luxe meubelproducten die
weersbestendigheid combineren met comfort, duurzame
vrachtwagenbekleding voor wegtransport, afdekkleden en afvoersystemen
voor de landbouw, tenten, vlaggen, banieren, hoezen en verandadoeken.
De toepassing van zeilen geeft steeds meer bedrijfssectoren een legio aan
gebruiksmogelijkheden!

Duurzaamheid en kwaliteit staan bij
de vereniging SZS hoog in het vaandel!
De SZS-leden hebben er hun vak van gemaakt om samen te werken aan
service en kwaliteit en te leveren volgens de beste voorwaarden richting de
klant, voor zowel het grootbedrijf als de particuliere klant.

Leden van de vereniging SZS staan voor:
✓	MAATWERK
Een op maat gemaakt product, met voortdurende afstemming tussen
bedrijf en de klant
✓	VAKMANSCHAP
Het product wordt vervaardigd door een erkend bedrijf en een daartoe
geschoolde en vakkundige medewerker
✓	KWALITEIT
Een product dat met de nodige zorg en service wordt samengestelden
kwaliteit dus gegarandeerd is. Denk daarbij aan materiaalkeuze en
behandelingsmethodieken, waarbij de bestaande wet- en regelgeving
wordt gevolgd.
✓	DUURZAAMHEID
Duurzame productie door gebruik te maken van recycling en
milieuvriendelijke materialen.
✓	FLEXIBILITEIT
Elke klant en elke opdracht is uniek en vraagt specifieke aandacht en zorg.
Dat betekent een flexibele opstelling van het bedrijf richting de klant met
één doel: een eindproduct op maat. Daarbij zijn de wensen van de
eindgebruiker het uitgangspunt.

Staat u ook voor ambacht, kwaliteit
en vakmanschap?
Maatwerk, vakmanschap, kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit dat zijn de
uitgangspunten volgens welke de SZS en haar aangesloten leden werken; elke
dag opnieuw!
De vereniging SZS verwelkomt graag nieuwe leden uit de
branche!

Wat zijn de voordelen van het
SZS-lidmaatschap?
➢ De SZS is er voor de leden en dient als inspiratiebron, als platform en als
nieuws en informatiecentrum;
➢ De SZS lobbyt voor haar leden, adviseert de leden en organiseert
kwaliteitszorg;
➢ De SZS heeft een eigen CAO en is daarmee de werkgeversorganisatie die de
CAO afsluit maar zich ook bezighoudt met arbeidsomstandigheden en
opleidingen;
➢ De SZS zorgt als netwerkorganisatie voor inkoopbundeling, zo krijgen leden
bijvoorbeeld ondersteuning via een juridische helpdesk;
➢ De SZS hanteert eigen algemene leveringsvoorwaarden;
➢ De SZS heeft een eigen branchespecifieke RI&E;
➢ De SZS heeft een eigen opleidingsfonds.
Daarnaast verbindt de SZS haar leden door het organiseren van bijeenkomsten
en bedrijfsbezoeken, waarbij kennisdeling en elkaar inspireren voorop staan. Er
wordt informatie uitgewisseld en de leden ontvangen up-to-date informatie via
de nieuwsbrief, website en socialmediakanalen.
Maatwerk, vakmanschap, kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit is
wat ons bindt. Staat u ook voor deze uitgangspunten? Dan nodigen
wij u graag uit om contact met ons op te nemen; we gaan graag
met u in gesprek!
Wellicht verwelkomen we u binnenkort als lid van onze
ambachtelijke Nederlandse vereniging!

