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95 jaar in aardappel
verpakkingen
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Toonaangevende verpakkingsspecialist voor de
wereldwijde aardappel branche
LC Packaging is de toonaangevende specialist in verpakkingen voor pootaardappelen, tafelaardappelen
en aardappelen voor verwerking. Met succes ondersteunen we een aantal van de grootste bedrijven in de
wereldwijde aardappel sector en doen er alles aan om aardappelen in de beste staat bij de eindgebruiker
te krijgen.
Over de afgelopen 95 jaar heeft LC Packaging zich ontwikkeld tot een van de grootste specialisten in de
wereld als het gaat om het produceren, importeren en distribueren van agri producten. Met trots kunnen
we zeggen dat we Europa’s nummer 1 in aardappel-verpakking zijn!

supporting your products

Betrokken en toegewijd: we leveren
duurzame verpakkingen voor de
aardappel sector
Dagelijks consumeren miljoenen mensen wereldwijd aardappelen. Tijdens het transport en de opslag
worden agri producten blootgesteld aan allerlei factoren die een negatieve invloed kunnen hebben
op productkwaliteit en productbehoud. Bij LC Packaging doen we ons uiterste best om klanten te
ondersteunen, zodat de aardappelen in de best mogelijk staat hun eindbestemming bereiken.

Duurzame verpakking:
de enige juiste manier in de
aardappel sector

Lange termijn relaties met
onze klanten, leveranciers en
werknemers

Beste service van onze specialisten
in aardappel-verpakking in Europa,
Azië en Afrika

Breed assortiment aardappelverpakkingen voorziet in elke
individuele klantbehoefte

Committed

Reliable

Loyal

Duurzame verpakking: de enige juiste
manier in de aardappel sector
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker: de vraag naar duurzame verpakkingen voor
aardappelen neemt toe. Bij LC Packaging nemen we onze verantwoordelijkheid voor meer
duurzaamheid in de gehele supply chain. Wij voelen ons verantwoordelijk voor (onze)
mensen en willen onze impact op het milieu beperken.
LC Packaging herinvesteert bijna alle winst in het bedrijf voor continue ontwikkelingen in
onze productie locaties, zodat we in staat zijn meer dan 1000 hoge kwaliteit banen te
creëren. Duurzaamheid is onderdeel van onze kernwaarden. Onze duurzaamheidstrategie
wordt toegepast binnen onze gehele organisatie. Duurzaamheid zit niet alleen in onze
aardappel verpakking en in onze service, maar ook in onze bedrijfscultuur en relaties.
Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. De prijsverschillen zijn minimaal. De klant krijgt de
zekerheid dat de verpakking van hoge kwaliteit is en afkomstig is van leveranciers die
eerlijke handel omarmen.

Lange termijn relaties met
klanten en leveranciers
Met eigen productie locaties en exclusieve, toegewijde productie partners hebben we
volledige controle over de productie van ons uitgebreide verpakkingsportfolio. Dit maakt
het mogelijk dat we de klant flexibiliteit en productie op maat kunnen aanbieden en
tegelijkertijd hoge standaarden en persoonlijk kwaliteitscontroles waarborgen.
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Bij LC Packaging vinden we eerlijke handel en duurzame relaties met onze leveranciers
belangrijk: met sommige leveranciers zijn we al decennia lang partners! Onze focus ligt op
het vinden van partners met dezelfde bedrijfswaarden als wij. Derhalve weten we wat we
inkopen, waar de aardappel verpakking vandaan komt en hebben we inzicht in de
werkwijze van onze leveranciers.
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Global Supplier Code of Conduct
Binnen de LC Packaging Group nemen wij onze sociale,
ethische en ecologische verantwoordelijkheden heel serieus.
Wij verwachten van onze productie partners 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. Bovendien
refereert de code 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.
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Beste service van onze specialisten
in aardappel-verpakking in Europa,
Azië en Afrika
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.
Bij LC Packaging kiezen we voor de beste mensen: we investeren in hun persoonlijke
ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ze met passie en interesse bij ons werken en dat het
beloningsmodel boven marktconform is. Derhalve is een groot aantal werknemers al vele
jaren werkzaam bij ons bedrijf.

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

www.lcpackagingstore.nl

We investeren strategisch in geavanceerde technologieën, meer efficiënte communicatielijnen,
betere traceerbaarheid en snellere orderverwerking om u nóg beter van dienst te kunnen zijn.
Zo biedt ons online klantenportaal u de volgende voordelen:
Bestel snel en eenvoudig standaard artikelen 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

Ruim assortiment aan duurzame
aardappel-verpakkingen
LC Packaging biedt u een ruime keuze verpakkings-producten die voorzien in
verschillende behoeften in de aardappel sector. We bieden zowel standaard verpakking
als op maat gemaakte verpakking conform de individuele wensen van de klant.
Wanneer klanten kiezen voor producten van LC Packaging, kiezen ze voor duurzame
verpakking. Jute zakken bestaan voor 100% uit natuurlijke grondstoffen en jute wordt
reeds eeuwenlang beschouwd als een van de beste materialen voor het vervoer van
aardappelen en andere agri-producten.
Onze aardappel verpakking kan eenvoudig worden toegepast bij automatische
verpakkingsprocessen. Omdat bedrijven in de agri-sector groeien en de opbrengst per
hectare toeneemt, is het automatiseren van verpakkingsprocessen wereldwijd steeds
meer nodig. LC Packaging heeft hier tien jaar geleden op ingespeeld en het
volautomatische Baxmatic concept ontwikkeld. Dit proces omvat het automatisch vullen
en dichtnaaien van zakken met snelheden tot 1000 zakken per uur.
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Onze voordelen
Altijd dichtbij

Toonaangevend sinds 1923

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.

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

Innovatieve aanpak

Duurzaam partnerschap

Beste mensen

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

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

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.

Duurzaamheid
Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor meer duurzaamheid
in de gehele keten serieus. Wij ondersteunen u bij het behalen
van uw eigen 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 het bedrijf voor continue ontwikkelingen in onze
productie locaties, zodat we in staat zijn daar meer dan 1000
hoge kwaliteit banen te creëren.

Toegewijde, exclusieve
productie partners
Met eigen productie locaties en
duurzame relaties productie
partners, hebben wij volledige
controle over de productie van onze
portfolio. Dit maakt het mogelijk dat
we de klant flexibiliteit en maatwerk
kunnen aanbieden en tegelijkertijd
de hoge standaarden en persoonlijk
kwaliteitscontroles waarborgen.

Kwaliteit in verpakking
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.
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We zijn specialist
in verpakkingen
voor:

Poot aardappelen

Tafel aardappelen

Aardappel voor
verwerking

LC Packaging Netherlands BV
Head office:
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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