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‘Van Veen Metal Products is gespeciali-

seerd in plaatwerk, metalen constructies 

en verspanen. We werken met alumini-

um, staal, roestvast staal, koper en zink. 

Verschillende metaalsoorten, specialis-

men en technieken passen wij gecombi-

neerd toe. Dat maakt ons uniek in 

de metaalbranche. 

Onze kracht ligt in het vertalen van 

de wensen en ideeën van de klant. 

Wij geven advies en zetten de ideeën 

om in een goed doordacht en robuust 

product. Maatwerk, precisie, vakman-

schap en perfectie kenmerken ons. 

Of het nu gaat om een afzuigkap, 

besturingskast, stalen wand, water-

filtratiesysteem of een totaal ander 

metalen product, wij maken het. 

In onze moderne werkplaats met 

vakmensen en machines gaan wij de 

uitdaging aan. Handwerk en maatwerk 

spelen een grote rol. Wij durven te zeg-

gen: wat u bedenkt, maken wij waar.’

Gerbert van Veen, 

directeur Van Veen Metal Products

Van Veen 
Metal 
Products

“Wat u bedenkt, maken wij waar” Van Veen 
Metal 
PrototyPes

Met een prototype toetst u of een pro-

duct succesvol kan zijn. De fysieke 

uitwerking van het ontwerp biedt inzicht 

in de toepasbaarheid, het gebruiksgemak 

en eventuele verbeterpunten. Ook kan 

een prototype de voorbereiding zijn voor 

daadwerkelijke productie. 

Van Veen Metal Prototypes vertaalt uw 

ontwerp naar een concreet voorwerp. 

Denk aan barbecues, stellages voor 

zonnepanelen en beursstands. Van Veen 

vervaardigt niet alleen het product, wij 

denken mee in de ontwerpfase, maken 

technische tekeningen in 3D en delen 

onze creativiteit. Zo komt uw idee 

optimaal tot leven. 

Van Veen 
sheet
Metal

Sheet metal, oftewel ‘plaatwerk’, vormt 

de basis van Van Veen Metal Products. 

In 1977 begonnen we met sheet metal. 

Met meer dan 18 verschillende plaat-

bewerkingen mogen wij ons specialist 

in plaatwerk noemen. Denk daarbij 

aan: (punt)lassen, lasersnijden, buigen, 

knippen, knijpen, zetten, slijpen, boren, 

polijsten, poetsen, schuren, draaien, 

frezen, zagen, ponsen, (profiel) walsen, 

ponsnibbelen en kanten.

Wij lopen voorop in nieuwe methodes 

en technieken. Zo onderzoeken we in 

samenwerking met onderwijs, overheid 

en andere ondernemers de toepassing 

van 3D-printing in metaal. 

Door de jaren heen zijn vanwege de 

behoefte van klanten verspaning en 

constructie toegevoegd aan het traditio-

nele plaatwerk. Die combinatie mondt 

uit in Van Veen Metal Products.

Magic in Metal

Van Veen cOMbIneert 

MetaalSOOrten, 

SPecIalISMen en 

tecHnIeken

‘wat u bedenkt, 
Maken wij waar’

wilt u uw idee 

gerealiseerd zien? 

wij gaan graag 

Voor u aan de slag. 

+31 (0)570 62 40 77
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Van Veen Metal Products werkt business-to-business en kiest 

voor mens-tot-mens-relaties. De wens of droom van u als klant 

is ons vertrekpunt. Samen bedenken we hoe we die realiseren in 

metaal. 

U ontvangt een prijsopgaaf en plan van aanpak. aan uw idee 

voegen we onze kennis, ervaring en creativiteit toe. Samen 

komen we tot de optimale uitwerking. 

De levertermijn bepalen we in overleg, aan de hand van 

uw doel en deadline. bij vragen schakelen we snel en u 

heeft het gemak van een vast contactpersoon. 

Van Veen Metal Products kan het product zo 

afleveren dat u het direct in gebruik kunt nemen. 

Denk daarbij aan nabewerking - zoals 

poedercoaten, slijpen of verzinken - en aan 

vervoer en plaatsing van de producten.

zo gaan 
we te werk

Sebastiaan Timmermans, 

allround medewerker

‘In dit werk kan ik zowel mijn creativiteit als 

mijn ruimtelijk inzicht kwijt. De klant heeft 

iets in zijn hoofd en ik maak het. Precies 

zoals ‘ie het bedoelde, of zelfs mooier. 

Ik denk graag met klanten mee over de 

oplossingen voor hun vraagstukken. Of het 

nu om een in hoogte verstelbare tafel of de 

behuizing van een ‘black box’ gaat. 

Vaak pakken we zo’n uitdaging als team 

aan. De een is goed in het bedenken van de 

oplossing, de ander in het tekenen ervan. 

En allemaal zijn we gespecialiseerd in de 

plaatbewerking en metaalconstructie. We 

bouwen dus sámen het product.

Om te blijven innoveren, kijken we continu 

uit naar nieuwe technieken en machines.’  

Mei-an Oor, 

plaatwerker en lasser 

‘Wie op onze werkplaats is geweest, weet 

wat wij hier kunnen. En dat is veel. 

Met metaal- en plaatwerk realiseren we alle 

producten waar onze klanten om vragen. 

De behuizing van computerkasten of roest-

vast stalen afzuigkappen bijvoorbeeld. 

We werken met tien collega’s en doen alles 

in overleg. Daardoor kunnen we elkaar 

helpen en vervangen. Dat is efficiënt en 

garandeert snelle levering aan onze klanten.

Ik begon in 2012 bij Van Veen Metal 

Products als leerling, gecombineerd met 

mijn mbo-opleiding Plaatwerk. Het mooie 

is dat ik hier doorgewinterde collega’s heb, 

waarvan sommigen al tientallen jaren in dit 

vak zitten.’  

‘wij Pakken iedere 
uitdaging als 
teaM aan’

Herman Akkersdijk, 

werkplaats-chef

‘Al ruim veertig jaar werk ik bij Van Veen 

Metal Products. We begonnen destijds met 

zijn vieren. Ons team is inmiddels meer dan 

verdubbeld. 

In die tijd boorden en zaagden we alles 

met de hand. Tegenwoordig werken we met 

moderne machines. Vaak genoeg is een 

opdracht zo bijzonder, dat het toch nog op 

ouderwets handwerk aankomt. Dan ben ik 

de aangewezen persoon. 

In onze eerste jaren werkten we alleen met 

staal. Nu ook met aluminium, roestvast 

staal en soms met koper en zink. Nu onder-

scheiden we ons vooral met maatwerk en 

leveren we grotere producties voor grotere 

bedrijven.’

‘onze werkwijze 
garandeert 
snelle leVering’

‘Van ouderwets 
handwerk tot 
Moderne Machines’

Veilig en eerlijk werken

Veilig en eerlijk werken staat bij Van Veen 

Metal Products hoog in het vaandel. Ons 

bedrijf is aangesloten bij Koninklijke Me-

taalunie, er wordt gewerkt volgens de richt-

lijnen van VCA en we zijn een SBB-erkend 

leerbedrijf. Daarnaast wordt samengewerkt 

met het Europees Sociaal Fonds (ESF) op 

het gebied van duurzame inzetbaarheid 

van vakmensen. Ook aan het milieu wordt 

gedacht. Bijvoorbeeld met led-verlichting, 

gefilterde las-afzuiging, energiezuinige 

machines en gescheiden afvalinzameling.

Als SBB-erkend leerbedrijf geven we jonge-

ren de kans zich te ontwikkelen tot vakman 

of -vrouw. Daarmee dragen we ook bij aan 

de aanwas van professionals voor de me-

taalbranche. Medewerkers die richting de 

pensioengerechtigde leeftijd gaan, dragen 

hun kennis over op de volgende generatie. 

Zo kunnen zij een stap terug doen, terwijl 

de kennis behouden blijft.
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Jaap de Boer, 

De Boer Installatietechniek in Beekbergen 

‘Ik wilde meer rendement uit mijn houtkachel halen. 

Van beroep ben ik installateur, dus ik had al een idee in mijn 

hoofd. Daarmee ben ik naar Van Veen gegaan. Zij hebben het in 

een technische tekening vastgelegd én het gerealiseerd. 

De oplossing is een stalen ombouw rond de kachel. Door die 

ombouw loopt water, wat de warmte van de kachel overneemt 

en naar radiatoren wordt geleid. Met deze techniek kunnen we 

meerdere ruimtes verwarmen en besparen we op gas.

Het mooie bij Van Veen is dat de medewerkers net zo 

enthousiast over zo’n idee zijn als ikzelf. Ze denken mee, 

gaan flexibel om met voortschrijdend inzicht, staan open 

voor feedback, zien mogelijkheden en schakelen snel. 

Wat ik bedenk, kan Veen Metal Products maken. 

En dat is een bijzondere kwaliteit.’

Hans Kemper, 

uitvoerder bij PHB Deventer 

‘een wand realiseren van vijftien á twintig vierkante meter, 

volledig gemaakt van spiegelend roestvast staal. Die uitdaging 

had ons bouwbedrijf in het militair revalidatiecentrum in Doorn. 

Van Veen Metal Products kon het leveren. Het was geen simpele 

klus. Van Veen heeft ter plekke gemeten hoe ze de wand pas-

send konden maken. Het roestvast staal is net zo lang gepolijst 

tot het glom als een spiegel. ten slotte is de wand in delen naar 

het revalidatiecentrum vervoerd. Heel voorzichtig, om deukjes 

te voorkomen. 

een ander project is de afwerking van een akoestische ruimte 

voor het orkest van de marechaussee. Van Veen heeft geperfo-

reerde platen gemaakt. enerzijds onttrekken die het akoestisch 

materiaal aan het oog en anderzijds laten ze het bereikbaar voor 

het geluid. 

Voor unieke opdrachten werken we vaker samen. 

Maatwerk, dat is aan Van Veen besteed.’ 

‘Moet het iets 
unieks worden? 
dan werken we 
Met Van Veen’

benieuwd wat Van Veen 

Voor u kan doen? 

bel ons, we helPen

u graag Verder. 

+31 (0)570 62 40 77

‘Van Veen Metal 
Products is 
flexibel en snel’

‘Maatwerk, 
dat is aan 
Van Veen besteed’

Jeroen Kruse, 

Adviseur maatwerkinterieur a.i. 

bij IBP interieurbouw in Terwolde

Voor apenheul kregen we de opdracht twee kiosken te ontwik-

kelen. Die moesten weerbestendig zijn, een stoere look hebben 

en van natuurlijk materiaal zijn gemaakt. Wij hebben daarvoor 

contact opgenomen met Van Veen, want metaal is duurzaam en 

natuurlijk. 

Van Veen heeft twee kiosken ontwikkeld van roestvast staal, 

die heel lang meegaan. De buitenzijde is bekleed met gegal-

vaniseerd metaal en is bestand tegen weersinvloeden. Het 

bijzondere aan deze cilindervormige kiosken is dat de deuren 

openschuiven zonder ruimte in te nemen. en wanneer de deu-

ren dicht zijn, is de unit volledig afgesloten. bij een van de twee 

units kan de toonbank naar buiten worden geschoven. Dat biedt 

extra winkel- en presentatieruimte. De miniwinkel biedt ruimte 

voor één persoon en natuurlijk voor vele producten, die speels 

gepresenteerd worden binnen de shop en aan de buitenzijde.

De samenwerking met Van Veen verliep vlot. Het zijn 

vakmensen die weten wat ze maken. Dat bevalt uitstekend.’
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wat u bedenkt Maken wij waar.
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