OSO gaat samenwerking met Lankhorst aan
Met diverse leveranciers heeft het OSO al mantelovereenkomsten gesloten met leveranciers. Ook
met de firma Lankhorst is een samenwerking aangegaan. OSO leden ontvangen flinke kortingen
bij Lankhorst Recycling Products bv.
Het OSO heeft reeds een contract voor diverse betonproducten, bestrating, riolering en ondergrondse
opslagcontainers en afval een overeenkomst met Beton Industrie De Hamer. Voor bebording,
bewegwijzering en wegbebakening is een contract afgesloten met Pol Heteren. Bij beide bedrijven
ontvangen OSO-leden een korting van 20% met daarnaast een bonus over de complete omzet per jaar.
Lankhorst Recycling Products bv produceert diverse eindproducten uit gerecycled materiaal: van
kunststof palen en kunststof planken tot complete kunststof steigers, picknicksets, walbeschoeiingen
en steunbalken. KLP® is de merknaam voor de kunststof producten. Het staat voor "Kunststof
Lankhorst Product" maar staat ook voor kwaliteit en duurzaamheid.
Duurzame en vernuftige oplossingen in KLP® voor toepassingen in de diverse sectoren. Voor alle
KLP® Producten geldt dat het milieuvriendelijk (gerecycled kunststof), duurzaam (lange levensduur),
splintervrij, onderhoudsarm, geen schadelijke stoffen en geen vocht of andere stoffen opneemt dankzij
een gesloten celstructuur. Daarnaast is het materiaal eenvoudig te zagen, te boren en te schroeven.
Lankhorst heeft een uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd van de productieprocessen,
materiaalsamenstellingen en toepassingsgebieden. Naast kunststof palen en
kunststof planken, produceert zij ook complete steigers, picknicksets, beschoeiingen en bruggen.
Lankhorst heeft zelf een constructie afdeling die bijzondere constructies kan uitwerken.
Recreatieschap de Marrekrite doet al een aantal jaren zaken met Lankhorst Recycling Products.
OSO-leden ontvangen een aanzienlijke korting. De korting geldt ook voor bedrijven gerelateerd aan de
OSO leden. Het OSO ontvangt een vergoeding voor elke bestelling die OSO leden bij Lankhorst
plaatsen.
Overeenkomsten die OSO heeft gesloten met andere leveranciers:
- POL Heteren, voor bebording, bewegwijzering en wegbebakening.
- Betonindustrie De Hamer, voor diverse betonproducten, voor bestrating, riolering en
ondergrondse opslagcontainers voor afval.
- Lankhorst Recycling Products bv, kunststof steigers, picknicksets, walbeschoeiingen en
steunbalken.

Meer informatie over de samenwerking tussen OSO en Lankhorst vindt u op www.oso.nl. Voor meer
informatie over de producten van Lankhorst kijkt u op www.lankhorst-recycling.nl. Contactpersoon
vanuit het OSO is Jack van den Berg (Recreatieschap De Marrekrite) tel. 0566-602 600, email:
jvdberg@marrekrite.nl

