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LC Packaging is een familiebedrijf dat al vier generaties actief is in de 
verpakkingbranche. Onze dienstverlening begon in 1923 en is in de loop der jaren 
aanzienlijk uitgebreid met kantoren en magazijnen in meer de 16 landen wereldwijd. 
Ons team van toegewijde verpakkingsspecialisten heeft diepgaande kennis van de 
agri sector en werkt nauw samen met onze klanten om zorg te dragen voor de juiste 

verpakking, op de juiste plaats, op het juiste moment.

Committed Reliable Loyal

“Al 95 jaar specialist in 
agri-verpakkingen”
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in de arbeidsomstandigheden 
van onze 1.000+ werknemers.
Zolang we ervoor zorgen dat 
het simpele woord ‘Kwaliteit’ 
nauw aan ons hart blijft liggen 
en we altijd op deze manier 
blijven werken, zijn wij ervan 
overtuigd dat wij altijd een 
solide en betrouwbare partner 
zullen zijn.

Dankzij onze toewijding aan 
kwaliteit zijn we in staat onze 
klanten in de agri sector te 
ondersteunen met de beste 
producten en service. Onze 
verpakkingsspecialisten 
begrijpen de uitdagingen in de 
markt als geen ander en zijn 
toegewijd om ervoor te zorgen 
dat u verzekerd bent van just-

Beste lezer,   

Geen enkel bedrijf bouwt een 
reputatie op basis van wat ze 
van plan zijn te doen, maar 
wel op basis van wat ze reeds 
bereikt hebben. Wij zijn trots 
op wat we hebben behaald, 
maar nóg veel trotser op de 
erkenning en het vertrouwen 
die we de afgelopen 95 jaar 
van onze klanten krijgen.

Terugkijkend kunnen we 
de afgelopen 95 jaar in één 
woord samenvatten: Kwaliteit! 
Wat we doen, doen we op een 
zo goed mogelijke manier. 
Het is een continue focus op 
excellentie, bij wat we doen en 
waar we voor staan. Zij het in 
de producten die we maken, 
in de service die we leveren of 

“We hebben 
lange-termijn relaties 
met onze klanten, 
en zijn hun betrouwbare 
partner voor de beste 
agri-verpakkingen”

in-time levering, ook bij grote 
seizoensdrukte. Onze belofte: 
supporting your products!

Graag danken wij u voor uw 
interesse in ons bedrijf. U kunt 
vertrouwen op onze toewijding 
om de agri sector te voorzien 
van de hoogste kwaliteit 
verpakking en service!

Met vriendelijke groet,

DIRECTOR AGRI PACKAGING

Boudewijn van Fraassen



Toonaangevend sinds 1923 

Ervaar onze inspirerende combinatie van 
de tradities van een familiebedrijf en de 
snelheid en flexibiliteit van een energieke, 
gespecialiseerde organisatie. We zijn een 
bewezen solide en betrouwbare partner, en zijn 
financieel sterk en gezond.

In de afgelopen 95 jaar heeft LC Packaging zich 
ontwikkeld tot wereldwijde speler op het gebied 
van de productie, import en distributie van agri-
verpakkingen. Met trots kunnen we zeggen 
dat we vandaag de dag één van de grootste 
verpakkingsspecialisten in de agri sector zijn.

Aanpak
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Beste mensen

Onze mensen zijn wereldwijd verspreid en we 
beschouwen hen als ons meest waardevolle 
kapitaal. Onze verpakkingsexperts begrijpen 
het belang van uw business, zijn gefocust op 
kwaliteit en toegewijd om u de oplossing te 
bieden die het beste bij u past.

Seizoensflexibiliteit
Naast de beste service, bieden wij een 
gegarandeerde levering van uw producten, 
ook bij grote seizoensdrukte.

Innovatieve aanpak

We investeren strategisch in geavanceerde technologieën, efficiëntere communicatielijnen, betere 
traceerbaarheid en snellere orderverwerking om u nóg beter van dienst te kunnen zijn.

Bestel snel en eenvoudig standaardartikelen 
en/of doe een afroep van uw eigen 
klantspecifieke verpakkingen

 24 uur per dag, 7 dagen per week, real-time 
inzicht in contracten, voorraad, order status, 
leveringen, facturen, etc.

Eenvoudig te gebruiken via iPhone, 
iPad of desktop

Volledig geautomatiseerd bestelproces: 
altijd up-to-date

www.lcpackagingstore.nl
De voordelen van ons online klantenportaal:



Toegewijde, exclusieve 
productiepartners 

Met eigen productielocaties en onze 
duurzame, lange-termijn relaties met 
onze exclusieve en toegewijde partners, 
hebben wij volledige controle over het 
productieproces van ons product portfolio.
Dit maakt het mogelijk dat we de 
klant flexibiliteit en productie op maat 
kunnen aanbieden en tegelijkertijd. 

Duurzaamheid

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor meer 
duurzaamheid in de gehele keten serieus.  Wij 
ondersteunen u bij het behalen van uw doelstellingen 
op het gebied van duurzaamheid en bij het vergroten 
van uw concurrentievoordeel. Wij voelen ons 
verantwoordelijk voor (onze) mensen en willen 
onze impact op het milieu beperken. LC Packaging 
herinvesteert bijna alle winst in ons bedrijf voor 
continue ontwikkelingen in onze productie locaties, 
zodat we in staat zijn meer dan 1000 hoge kwaliteit 
banen te creëren voor de lokale mensen.

Duurzaam partnerschap

Ons bedrijf kenmerkt zich door transparantie en 
vertrouwen. We focussen ons op lange-termijn relaties 
met onze werknemers, onze productie partners 
en onze klanten, waarbij wederzijdse voordelen en 
voortgang centraal staan.

Kwaliteit in verpakkingen

Dankzij onze toegewijde in-house kwaliteitsafdeling 
bieden we ‘quality excellence’ en voldoen we aan een 
uitgebreid portfolio van vereiste kwaliteitsnormen 
en certificeringen. Ook werken we aan uitgebreidere 
en verbeterde kwaliteitsnormen in de gehele supply 
chain.

Altijd dichtbij

Wij zijn Europees marktleider in agri-verpakkingen 
en onze producten worden wereldwijd gebruikt. 
Wij zijn internationaal sterk vertegenwoordigd met 
kantoren en magazijnen verspreid over Europa, Azië 
en Afrika. Vanuit deze LC vestigingen bieden wij u 
toegewijde lokale service.

Global Supplier Code of Conduct
Binnen de LC Packaging Group nemen 
wij onze sociale, ethische en ecologische 
verantwoordelijkheden heel serieus. Wij 
verwachten van onze productiepartners dat zij 
hetzelfde doen. Daarom hebben wij de Global 
Supplier Code of Conduct geïntroduceerd. 
Dit document, is onder andere gebaseerd op 
en geïnspireerd door de Ten Principles on 
Business and Human Rights van de UN Global 
Compact. Het refereert aan internationaal 
geaccepteerde richtlijnen, zoals de SA8000 
en OHSAS 18001. Onze productiepartners 
van agri-verpakkingen hebben deze Code of 
Conduct ondertekend en zijn toegewijd aan 
het werken volgens deze hoge standaarden.

Global Supplier 

Code of Conduct

CoCV1, ©2016
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Geweven zakken

Geweven polypropylene zakken 
zijn sterk, licht in gewicht, 

ademend, waterbestendig en 
100% recyclebaar. Dankzij de hoge 

kwaliteit BOPP print mogelijkheden 
en het slimme productontwerp 

opties, dragen geweven zakken bij 
aan een sterke merk positionering 
en hogere operational efficiency.

Geotextiel

Wij leveren diverse soortenhoge 
kwaliteit textielproducten aan, die 

bescherming bieden tegen extreme 
weersomstandigheden, schadelijke 

insecten of ziektes: cropmesh, 
schaduwnet, afschermingsnet, 
anti-worteldoek, kluitdoek en 

hagel- en vogeldoek. 

Retail verpakking

LLC biedt een uitgebreid 
assortiment folies & schaaltjes 
voor het retail segment: plastic 

schaaltjes, PPOF, BOPP, CPP en 
LDPE folie. Onze retail verpakking 

draagt bij aan een optimale 
product houdbaarheid en aan een 
effectieve in-store presentatie van 

uw product.

Netzakken 

Een breed portfolio netzakken 
(raschel), leno, leno Baxmatic, 
monofilament netzakken en 

buisnet en geëxtrudeerd net in 
diverse maten en kleuren (UV 

stabilisatie mogelijk). We bieden 
netzakken met standaard of 

met gepersonaliseerde, klant 
specifieke labels.

Jute zakken 

Sinds 1923 zijn we de 
toonaangevend marktspecialist 

met 100% natuurlijk afbreekbare 
jute zakken. We bieden een 

ruim aanbod in jute zakken, in 
verschillende afmetingen en 

kunnen tot wel vier kleuren per 
zijde bedrukken. Kies voor de 

standaard zak of voor de Baxmatic 
variant voor automatisch vullen.

Geventileerde big bags 

Onze geventileerde FIBC’s (big 
bags/bulk bags) zorgen voor een 

optimale ventilatie ten behoeve van 
een betere bescherming van uw 

product. Deze zakken zijn zeer sterk 
en ideaal voor het vervoeren of de 
opslag van aardappelen, wortelen, 

uien, bonen, graan, hout, noten, etc.

supporting your products

Ons ruime aanbod in 
agri-verpakkingen



Agri-sectoren

Fruitteelt

Brandhout

Glastuinbouw

Horticultuur

Tarwe en graan

Wist u dat…?
…we meer dan 70.000m2 

opslagruimte tot onze 
beschikking hebben over meer 
dan 16 verschillende locaties in 

Europa, Azië en Afrika?
Wij houden de verpakkingen 

van onze klanten op voorraad 
in onze opslaglocaties, stand-

by om uit te leveren zodra u dit 
nodig heeft.

Neem gerust contact op met 
onze specialisten voor agri-

verpakkingen. Ons team staat 
voor u klaar!

supporting 
your products! 

Plastic zakken

LC biedt een ruime keuze in LDPE, 
HDPE, CPP en BOPP zakken in 
diverse kleuren. Bedrukking is 
mogelijk in 8 kleuren en er is 

keuze uit verschillende soorten 
perforatie. De zakken zijn los, aan 

blok of aan een wicket beschikbaar, 
en in verschillende uitvoeringen 

(o.a. recht, conisch, etc.)

Accessoires

LC Packaging levert ook 
een aantal producten die u 

ondersteunen bij de verkoop 
van uw producten. U kunt 

eenvoudig artikelen aan uw order 
toevoegen zoals wikkelnet, labels, 

hoeksteunen, touw, naaigaren, 
etc.

Akkerbouw

Schelpdieren 

Dierenvoeding
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LC Packaging Netherlands BV

Hoogeveenenweg 150
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel 
Nederland

Postbus 137
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel 
Nederland

T +31 (0)180 39 38 37
F +31 (0)180 39 38 99

info@lcpackaging.nl
www.lcpackaging.nl
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