-Persbericht-

VEROLME SPECIAL EQUIPMENT BEVESTIGT HAAR WERELDWIJDE REPUTATIE MET
GROTE OPDRACHT IN DE VS
Het bedrijf ontvangt opdracht voor de bouw van procesapparaten voor de VS

Moerdijk 26 oktober 2012 – Na recentelijk een miljoenen opdracht in de Aziatische markt te
hebben gekregen voor een groot project vervaardigd in het specialistische materiaal
Zirkonium, is er nu voor Verolme een nog veel grotere opdracht voor de chemische industrie
in de Verenigde Staten bijgekomen. De orderportefeuille van Verolme loopt hiermee op
richting de 30 miljoen euro. In de zeer stringente selectieprocedure is gebleken dat naast de
(technische) reputatie van Verolme de financiële gezondheid en de hoogwaardige
lasfaciliteiten mede doorslaggevend waren voor het verkrijgen van deze opdracht. Met de
combinatie van deze kwaliteiten maakt Verolme duidelijk dat de Nederlandse
apparatenbouw op het wereldwijde podium een rol speelt.
Rob van den Berg, directeur-eigenaar van Verolme Special Equipment: “Wij zijn bijzonder vereerd dat Verolme
deze technisch hoogstaande opdracht heeft verkregen. Tegen de algehele recessie in worden, voornamelijk buiten
Europa, zeer specialistische fabrieken nog steeds geïnitieerd. Tijdens de selectieprocedure voor deze opdracht
hebben wij ten aanzien van onze wereldwijde concurrentie kunnen laten zien dat in Nederland financieel gezonde
bedrijven met uitzonderlijke technische kennis meetellen in de wereldwijde maakindustrie. Wij gaan meerdere
identieke apparaten leveren van ongekende grootte: ruim 30 meter lang, met een totaal gewicht van bijna 1000
ton, vervaardigd van een roestvast staal geschikt voor extreem hoge temperaturen. Mede dankzij de strategische
locatie en de bijbehorende faciliteiten op het industrieterrein Moerdijk kunnen wij goed laten zien waar wij als
bedrijf toe in staat zijn. Dit project zal zowel direct als indirect goed zijn voor de werkgelegenheid in de regio”. De
apparaten zullen in 2014 aan de in het zuiden van de Verenigde Staten gevestigde fabriek worden geleverd.
Verdere informatie over haar klant en het project kan Verolme niet vrijgeven.

