
Halfjaarbericht 2021



Hydratec Industries Halfjaarbericht 2021

Profiel en organisatie   3

Highlights eerste helft 2021   4

Kerncijfers   5

Directieverslag   6 
Strategie   7
Gang van zaken eerste helft 2021   8

Financiële gegevens   10
Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening   11
Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde resultaten   11
Verkorte geconsolideerde balans   12
Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht 
eigen vermogen   13
Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht   14
Geselecteerde toelichtingen   14

Contactgegevens   17

Inhoud



Hydratec Industries Halfjaarbericht 20213

Profiel en organisatie
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Wereldwijde aanwezigheid

Highlights eerste helft 2021
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Kerncijfers

Eerste helft 
2021

Eerste helft 
2020

Winst-en-verliesrekening
Netto-omzet 119.772 100.588
Brutomarge 65.014 55.944
Als % van netto-omzet 54,3% 55,6%
Bedrijfsresultaat 9.560 3.255
Als % van netto-omzet 8,0% 3,2%
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders 6.674 –550
Nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders 
exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten

6.674 1.930

Kasstroom
Operationele kasstroom 15.812 13.223
Investeringskasstroom –2.902 –2.791
Financieringskasstroom –12.326 –7.448

Nettokasstroom 584 2.984
Omrekeningsverschillen vreemde valuta 21 –358
Mutatie liquide middelen 605 2.627

Winst per aandeel
Winst per aandeel voortgezette activiteiten in euro’s 5,16 1,30
Winst per aandeel in euro’s 5,16 –0,43
Aantal uitstaande aandelen 1.292.791 1.289.435

*  Herberekend op volledig jaar (eerste helft boekjaar x 2).
1  Nettoresultaat exclusief eenmalige baten + rentelasten in % van het geïnvesteerd vermogen 

(totaal activa minus liquide middelen minus kortlopende, niet-rentedragende schulden).

2  Nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen exclusief eenmalige baten.
3  Eigen vermogen als % van het balanstotaal.

30 juni  
2021

31 december
2020

Balans
Eigen vermogen toe te rekenen aan 
aandeelhouders

69.916 63.079

Eigen vermogen 70.061 63.240
Balanstotaal 198.286 198.607

Kengetallen*
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen 1 13,0% 0,7%
Rentabiliteit eigen vermogen 2 20,0% 2,1%
Solvabiliteit 3 35,3% 31,8%
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Directieverslag
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Strategie

Hydratec Industries NV is een beursgenoteerde, wereld-
wijd actieve technologiespecialist met twee kern-
activiteiten: Industrial Systems en Plastic Components. 
Hydratec Industries wil op een duurzame manier 
bijdragen aan de vraag naar voeding, gezondheid en 
mobiliteit. Deze vraag is sterk groeiend, als gevolg van 
de bevolkingsgroei en stijgende welvaart.

Het is onze strategie om met al onze bedrijven consistent 
en over een langere periode een groei van omzet en 
resultaat te realiseren op ten minste een marktconform 
niveau. We streven daarom naar leidende posities in de 
verschillende markten, die het mogelijk maken hoge 
toegevoegde waarde te realiseren voor de eindgebruiker.

De directies van de bedrijven zijn binnen afgesproken 
kaders verantwoordelijk voor hun eigen operationele 
activiteiten en concentreren zich op hun eigen specifieke 
markten. Die zelfstandigheid maakt de bedrijven wend-
baar en innovatief.

De focus op innovatie is een belangrijke factor voor het 
succes van onze bedrijven. In nauwe samenwerking met 
klanten gaan onze medewerkers voortdurend op zoek 
naar verbeteringen in producten en in productie-
processen.

Voor verdere beschrijving van de strategie van Hydratec 
wordt verwezen naar het jaarverslag over 2020.

Segmenten

Industrial Systems
Ontwerp, productie en installatie van machines en 
systemen door:

Royal Pas Reform | Integrated Hatchery Solutions
Royal Pas Reform is wereldwijd de enige single-source 
leverancier van slimme, geïntegreerde en duurzame 
oplossingen voor broederijen. Het bedrijf is een van de 
grootste producenten van kuikenbroedmachines ter 
wereld en is actief in meer dan 100 landen.

Lan | Handling Technologies
Lan Handling Technologies is al meer dan 50 jaar 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
(gesteriliseerde) product handlingsystemen en end-
of-line automatisering voor de wereldwijde voedings-
middelenindustrie. Het bedrijf neemt het hele proces van 
concept tot ingebruikname voor zijn rekening. Ontwerp, 
constructie, assemblage en installatie gebeuren in eigen 
beheer.

Rollepaal | Pipe Extrusion Technology
Rollepaal is een toonaangevend fabrikant van extrusie-
apparatuur voor PVC, PVC-O en PO buizen. De kracht van 
Rollepaal is het innovatieve karakter van het bedrijf. De 
hightech machines staan bekend om hun hoge kwaliteit 
met de focus op duurzaamheid.

Plastic Components
Ontwikkelen en produceren van kunststof-onderdelen 
voor OEM’s:

Timmerije | High-Tech Plastic Components
In ruim 85 jaar is Timmerije in de Benelux uitgegroeid 
tot specialist in spuitgietproducten van kunststof. Als 
ontwerper en producent van hoogwaardige kunst stof-
producten voor original equipment manufacturers 
van bekende Europese topmerken maakt het bedrijf 
serieproducties voor just-in-time-toelevering voor de 
food & agri-industrie, mobiliteitsindustrie, en diverse 
andere industrieën.

Helvoet | High Precision Plastic Components
Helvoet is al meer dan 80 jaar wereldwijd leverancier van 
precisiecomponenten in rubber en kunststof. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in complexe assemblages voor de 
markten van Food, Health en Mobility.
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Hydratec Industries NV is 2021 goed begonnen. In de 
eerste helft van het jaar was de omzet 19,1% hoger 
dan in dezelfde periode 2020. Dat leidde tot een forse 
verbetering van het bedrijfsresultaat en de nettowinst, 
zowel bij Industrial Systems als Plastic Components.

  De geconsolideerde omzet bedroeg € 120 miljoen  
(+19% in vergelijking met 2020).

  De brutomarge was hoger (€ 65,0 miljoen versus 
€ 55,9 miljoen).

  Het bedrijfsresultaat (EBIT) was fors hoger en 
bedraagt € 9,6 miljoen (8,0%) (€ 3,3 miljoen (3,2%) 
in 2020).

  Het nettoresultaat toe te rekenen aan 
aandeelhouders kwam uit op € 6,7 miljoen  
(2020: € 550 duizend negatief).

  De investeringen in (im)materiële vaste activa 
bedroegen € 2,9 miljoen, vergelijkbaar met het eerste 
half jaar van 2020. 

  De solvabiliteit is per 30 juni 2021 gestegen naar 
35,3% ten opzichte van 31,8% per 31 december 2020.

Gang van zaken
In de eerste helft van 2021 kampte de wereld nog altijd 
met de strijd tegen covid-19 en de onzekerheden die 
de pandemie met zich meebrengt. Desondanks wist 
Hydra tec Industries de opwaartse trend, die eind 2020 
zichtbaar was, door te zetten. Dat had twee oorzaken. 
Enerzijds hebben de verschillende markten waarin 
we opereren – met uitzondering in India – veerkracht 
getoond. De markten hebben zich hersteld en de 
bedrijven van Hydratec Industries profiteren daarvan 
mee. Ten tweede hebben we in 2020 zelf diverse 
maat  regelen ingezet om het resultaat te verbeteren. 
Daarnaast zijn wij doorgegaan met innovatie van 
producten en processen. Dit heeft in de eerste helft 
van 2021 hun vruchten afgeworpen. Er is verder terug-
houdend geïnvesteerd waarbij het niveau nagenoeg 
gelijk is gebleven als in de eerste helft van 2020.

Plastic Components
De omzet van Plastic Components was 20,8% hoger dan 
in dezelfde periode vorig jaar en kwam uit op € 66,6 
miljoen. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 4,6 miljoen 
(7,0% van de omzet), een forse stijging ten opzichte van 
het eerste halfjaar in 2020 en 2019. De verschillende 
markten hebben zich goed hersteld, alhoewel er soms 
sprake was van fluctuaties in grondstoffenprijzen en 
-beschikbaarheid. De mobility-markt is na de covid-
stop weer aangetrokken, maar heeft nu last van gebrek 
aan chips waardoor voertuigen niet kunnen worden 
geproduceerd. Food en drank in het out-of-home 
segment zal naar verwachting in de tweede helft van 

dit jaar weer aantrekken. Voor de medische markt 
is inmiddels begonnen met de serieproductie van 
nanoplates voor point-of-care diagnostische oplossingen. 
Gezien de resultaten bij Polmer is besloten het lange-
termijn perspectief van deze spuitgietactiviteiten in 
Polen te onderzoeken. Hier zijn nog geen conclusies uit 
getrokken.

Industrial Systems
Bij Industrial Systems kwam de omzet uit op € 54,5 
miljoen. Deze 18,2% hogere omzet heeft geresulteerd 
in een aanzienlijke stijging van het bedrijfsresultaat 
gedurende het eerste halfjaar naar € 6,2 miljoen (11,4% 
van de omzet). Bij Industrial Systems was de omzet in 
het eerste kwartaal weliswaar nog duidelijk lager maar 
dit is het tweede kwartaal gecompenseerd. Petfood is 
een voorbeeld van een markt die de afgelopen periode 
opbloeide. Het projectmatig karakter van de activiteiten 
kan tot belangrijke omzetschommelingen leiden. 
Ondanks de wereldwijde maatregelen tegen covid-19 is 
de orderintake bij alle bedrijven op een behoorlijk niveau 
gebleven.

Gang van zaken eerste helft 2021
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Algemene vergadering van aandeelhouders
Op 26 mei heeft de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de heer 
Jan Vaandrager afscheid genomen als commissaris van 
Hydratec. Hydratec is hem veel dank verschuldigd voor 
zijn stimulerende bijdrage in de afgelopen jaren. De 
heer Piet Veenema is benoemd als lid van de RvC. De 
heer Veenema heeft ruime ervaring als CEO van een 
beursgenoteerde onderneming en brede internationale 
ervaring in de maakindustrie. Tijdens de AVA is verder EY 
benoemd als accountant.

Dividend
Gezien de huidige sterke financiële positie, verbeterde 
liquiditeit, het goede resultaat over het eerste half jaar, 
de goede operationele kasstroom en de goede vooruit-
zichten is besloten een interim- dividend uit te keren. In 
augustus 2021 zal aan de aandeel houders een contant 
dividend worden uitgekeerd van EUR 2,7 miljoen, gelijk 
aan EUR 2,10 per aandeel. Dit is in lijn met het dividend-
beleid waarbij minimaal 40% van het nettoresultaat 
wordt uitgekeerd. 

Risico’s
Voor een gedetailleerde beschrijving van de risico-
factoren die van toepassing zijn op Hydratec en 
zijn dochterondernemingen verwijzen wij naar de 
risicoparagaaf in het jaarverslag over 2020. Naast de 
onzekerheden van de covid-19-pandemie hebben zich 
geen structurele veranderingen voorgedaan in de risico’s 
die van invloed kunnen zijn op de resultaten gedurende 
de rest van 2021.

Verwachtingen boekjaar 2021
Op basis van de goede resultaten over de eerste helft 
van het jaar en het goed gevulde orderboek bij Industrial 
Systems verwachten wij ook goede resultaten over het 
tweede half jaar van 2021. Bij Plastic Components brengt 
met name de covid-19-pandemie nog onzekerheid met 
zich mee in de markt voor out-of-home food.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen significante gebeurtenissen voor-
gedaan na 30 juni 2021.

Betrokkenheid accountant
Ten aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of 
beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe
accountant.

Bestuurdersverklaring (verklaring zoals
bedoeld in art. 5:25D lid 2 sub C WFT)
De directie van de vennootschap verklaart hierbij dat, 
voor zover hem bekend:

  de halfjaarrekening over het eerste halfjaar van het 
boekjaar 2021 een getrouw beeld geeft van de activa, 
 de passiva, de financiële positie en de winst van de 
vennootschap en de gezamenlijk in de consolidatie 
opgenomen ondernemingen;

  het halfjaarverslag over het eerste halfjaar van het 
boekjaar 2021 een getrouwe weergave bevat van: 

   de belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste 
zes maanden van het desbetreffende boekjaar 
hebben voorgedaan en van het effect daarvan op 
de halfjaarrekening;

   de belangrijkste transacties met verbonden partijen 
die in deze periode zijn aangegaan;

   de voornaamste risico’s en onzekerheden voor 
de overige zes maanden van het desbetreffende 
boekjaar.

Amersfoort, 22 juli 2021

Directie
Ir. B.F. Aangenendt CEO
Drs. E.H. Slijkhuis RA CFO
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Financiële gegevens
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1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000 (tenzij anders vermeld) 2021 2020

Netto-omzet 119.772 100.588
Materiaalverbruik 54.758 44.644

Brutomarge 65.014 55.944
Operationele kosten –55.454 –52.689

Bedrijfsresultaat 9.560 3.255
Rentekosten –760 –903

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen 8.800 2.352

Belastingen –2151 –673

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
na belastingen 6.649 1.679

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 6.649 1.679
Nettoresultaat niet voortgezette bedrijfsactiviteiten 0 –2.763

Nettoresultaat 6.649 –1.084

Nettoresultaat (toe te rekenen aan aandeelhouders) 6.674 –550
Nettoresultaat (toe te rekenen aan derden) –25 –534

Winst per aandeel beëindigde activiteiten (€ x 1) 0 –1,73
Winst per aandeel voorgezette activiteiten (€ x 1) 5,16 1,30
Winst per aandeel (€ x 1) 5,16 –0,43
Verwaterde Winst per aandeel (€ x 1) 5,16 –0,43

1 januari tot en met 30 juni 

x € 1.000 2021 2020

Nettoresultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten 6.649 1.749

Elementen die mogelijk in de toekomst in de  
winst-en-verliesrekening worden verantwoord
Kasstroom hedges – aanpassing in reële waarde 73 38
Buitenlandse activiteiten – valuta omrekeningsverschillen –24 –646

Totaalresultaat na belastingen 6.698 1.141

Totaalresultaat na belastingen beëindigde activiteiten 0 –2.833

Totaalresultaat na belasting 6.698 –1.692

Totaalresultaat toe te rekenen aan:
Aandeelhouders 6.712 –1.150
Derden –14 –542

Verkorte geconsolideerde 
winst- en verliesrekening

Verkort geconsolideerd  
overzicht van gerealiseerde  
en niet gerealiseerde 
resultaten
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x € 1.000 30 juni 2021
31 december 

2020

Activa
Immateriële vaste activa 27.513 27.544
Materiële vaste activa 62.905 64.279
Lease activa 12.705 11.680
Financiële vaste activa / latente belastingvordering 5.174 5.793

Totaal vaste activa 108.297 109.296

Contractactiva 9.094 7.563
Voorraden 29.001 26.211
Handelsdebiteuren 39.226 45.287
Overige vorderingen en overlopende activa 7.434 5.621
Liquide middelen 5.234 4.629

Totaal vlottende activa 89.989 89.311

Totaal activa 198.286 198.607

x € 1.000 30 juni 2021
31 december 

2020

Passiva
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders 69.916 63.079
Aandeel derden 145 161

Totaal eigen vermogen 70.061 63.240

Voorzieningen / uitgestelde belastingverplichting 7.118 6.957
Financiële instrumenten 798 889
Leningen en huurverplichtingen 27.553 27.337

Totaal voorzieningen en  langlopende schulden 35.469 35.183

Contractverplichtingen 25.158 26.425
Handelscrediteuren 18.062 17.154
Rekening courant Bank 8.813 18.069
Overige schulden en overlopende passiva 40.723 38.536

Totaal kortlopende schulden 92.756 100.184

Totaal passiva 198.286 198.607

Verkorte geconsolideerde balans 
(Vóór winstbestemming)
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1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000

Toe te rekenen 
aan aandeel-

houders Hydratec
Toe te rekenen 

aan derden
2021 Eigen 
vermogen

Toe te rekenen 
aan aandeel-

houders Hydratec
Toe te rekenen 

aan derden
2020 Eigen 
vermogen

Stand per 1 januari 63.079 161 63.240 62.700 500 63.200

Dividendbetaling    
Aandelenemissie 101 101 89  89
Onverdeeld resultaat 6.674 –25 6.649 –550 –534 –1.084
Wijziging wisselkoersen –33 9 –24 –655  –655
Mutatie Hedgereserve 73 73 38  38
Deconsolidatie Stork  –153 –153
Overname restbelang Rollepaal –181 181  
Kapitaal storting ION  171 171
Overige mutaties 22 22 32  32

Stand per 30 juni 69.915 146 70.061 61.473 165 61.638

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
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1 januari tot en met 30 juni

x € 1.000 2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten 15.812 13.223

Kasstroom uit beëindigde activiteiten 0 1.129
Kasstroom uit reguliere voortgezette activiteiten –2.902 –3.920
Kasstroom uit investeringsactiviteiten –2.902 –2.791

Kasstroom uit financieringsactiviteiten –12.326 –7.448

Netto kasstroom 584 2.984

Omrekeningsverschillen vreemde valuta 21 –358

Mutatie kas en kasequivalenten 605 2.627
Kas en kasequivalenten per 1 januari 4.629 2.945

Kas en kasequivalenten per 30 juni 5.234 5.572

1  Algemeen
De tussentijdse financiële overzichten zijn door de 
directie opgesteld, met commis sa rissen besproken 
en vrijgegeven voor publicatie op 22 juli 2021. Ten 
aanzien van dit halfjaarbericht is geen controle- of 
beoordelingsopdracht uitgevoerd door de externe 
accountant. 

2  Grondslagen van de tussentijdse financiële 
overzichten
De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 
1 januari tot en met 30 juni 2021 zijn opgesteld in over-
eenstemming met IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’ 
en bevatten beknoptere informatie en toelichtingen 
zoals vereist in de jaarlijkse financiële verslaggeving. 
De tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld 
volgens dezelfde grondslagen als die zijn vermeld in de 
geconsolideerde jaarrekening over 2020. Indien nodig 
zijn vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkings-
doeleinden.

3  Seizoensinvloeden
De opbrengsten en resultaten van de Groep worden 
niet structureel beïnvloed door seizoenseffecten van de 
verkopen. Wel kan de omzet van projecten fluctueren bij 
Industrial Systems.

Verkort geconsolideerd  
kasstroomoverzicht

Geselecteerde 
toelichtingen
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4  Gesegmenteerde rapportage
In onderstaande tabel is de verdeling tussen Industrial 
Systems en Plastic Components opgenomen ten aanzien 
van een aantal kerncijfers over de periode 1 januari tot 
en met 30 juni van het betreffende jaar.

Industrial Systems Plastic Components Totaal segmenten
Holdingkosten en 

eliminaties Totaal
x € 1.000 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Netto-omzet derden 54.460 46.074 65.312 54.514 119.772 100.588 119.772 100.588
Intersegmentomzet 1.239 564 1.239 564 1.239 –564

Totaal segmentomzet 54.460 46.074 66.551 55.078 121.011 101.152 –1.239 –564 119.772 100.588

Bedrijfsresultaat 6.193 2.220 4.630 1.841 10.823 4.061 –1.263 –806 9.560 3.255
Afschrijvingen 2.103 2.238 3.850 3.742 5.953 5.980 15 5.968 5.980
Investeringen in (im)materiële vaste activa 1.132 1.291 1.687 1.700 2.819 2.991 83 2.902 2.991

5  Specificatie omzetverdeling naar soort
In onderstaande tabel is de verdeling in de omzet naar 
soort opgenomen over de periode 1 januari tot en met 
30 juni van het betreffende jaar.

x € 1.000 2021 % 2020 %

Levering goederen 73.690 60,5 65.848 65,4
Projecten 42.973 35,3 31.144 31,0
Overige omzet 3.109 4,2 3.596 3,6

Totaal 119.772 100 100.588 100
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6  Reële waarde financiële instrumenten

x € 1.000 Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021 429
Mutatie reële waarde –98

Boekwaarde per 30 juni  331

De financiële instrumenten hebben betrekking op:

  Een renteswap voor het vastzetten van het variabel 
deel van een rente lening met een omvang per 
30 juni 2021 van € 2,9 miljoen met een looptijd tot 
1 oktober 2025.

  Een renteswap voor het vastzetten van het variabel 
deel van een rente lening met een omvang per 30 juni 
2021 van € 1,3 miljoen met een looptijd tot 1 juli 2027.

  Een renteswap voor het vastzetten van het variabel 
deel van een rente lening met een omvang per 30 juni 
2021 van € 2,9 miljoen met een looptijd tot 1 juli 2028.

De reële waarde is gebaseerd op de toekomstige 
kas   stromen over de looptijd en de omvang van 
de contracten. Deze berekening is gebaseerd op 
andere dan genoteerde prijzen die direct of indirect 
waarneembaar zijn en kwalificeert zich derhalve als een 
Level 2- waardering zoals gedefinieerd in IFRS 7. Al deze 
derivaten kwalificeren als ‘cash flow hedge’ welke 100% 
effectief zijn per 30 juni 2021. Mutaties op de waarde van 
deze swaps worden direct ten gunste of ten laste van 
het eigen vermogen verwerkt. Er is hiervoor een hedge-
reserve gevormd in het eigen vermogen.

7  Dividendbetalingen
Er heeft geen dividendbetaling aan de aandeelhouders 
van Hydratec plaatsgevonden.

8  Aandelenemissie
In het kader van de earn-out regeling verbonden aan 
de overname van het resterende 50% belang in Pas 
Reform North America met overnamedatum 1 januari 
2018 zijn 878 normale aandelen uitgegeven met een 
nominale waarde van € 0,45 per aandeel met een 
uitgifte koers van € 49,31 per aandeel. Daarnaast zijn 
969 normale aandelen uitgegeven met nominale 
waarde van € 0,45 per aandeel met een uitgiftekoers 
van € 59,57 per aandeel. Deze aandelenuitgifte had als 
doel de uitgifte van aandelen voor het participatieplan 
voor directie en management van Hydratec en haar 
werkmaatschappijen. Samen resulteren deze uitgiftes in 
een uitbreiding van het aandelenkapitaal van € 1 en een 
toevoeging aan de agioreserve van € 100.

9  Aangegane verplichtingen tot 
kapitaalinvesteringen
Per 30 juni 2021 is de Groep materiële verplichtingen 
aangegaan tot kapitaalinvesteringen. De omvang van 
deze verplichtingen bedraagt € 3,7 miljoen.

10  Afgegeven bankgaranties
Per 30 juni 2021 heeft de Groep bankgaranties afgegeven 
aan klanten voor de oplevering van machines en 
installaties ten bedrage van € 7,8 miljoen.

11  Transacties verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen vinden plaats tegen 
commerciële voorwaarden.

12  Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen 
voorgedaan die relevant zijn voor de tussentijdse 
financiële overzichten.



Hydratec Industries Halfjaarbericht 202117

Contactgegevens per ondernemingHydratec Industries NV

Hydratec Industries NV

CEO Ir. B.F Aangenendt
CFO Drs. E.H. Slijkhuis RA
Adres Spoetnik 20 

3824MG Amersfoort
Telefoon 033 469 73 25
E-mail info@hydratec.nl
Internet www.hydratec.nl

Contactgegevens

Algemene gegevens

Naam van de onderneming Hydratec Industries N.V.
Wettige vestigingsplaats Amersfoort
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Land van oprichting Nederland
Statutaire adres Spoetnik 20, 3824MG Amersfoort
Hoofdvestiging Amersfoort
Beschrijving Hydratec Industries levert Industriële 

Systemen en Plastic Componenten om 
duurzaam in de groeiende behoefte aan 
Voedsel, Gezondheid en Mobiliteit te 
voorzien.
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Helvoet Rubber & Plastic Technologies BV

Directeur a.i. Mr. E. Boom
Adres Centaurusweg 146 

5015 TA Tilburg
Telefoon 013 - 547 86 00
E-mail info.tilburg@helvoet.com
Internet www.helvoet.com

Timmerije BV

Directeur Dr. H. Kolnaar
Adres Schoolweg 29 

7161 PK Neede
Telefoon 0545 - 28 38 00
E-mail info@timmerije.com
Internet www.timmerije.com

Lan Handling Technologies BV

Directeur Ing. K. van de Wiel
Adres Nieuwe Atelierstraat 9 

5056 DZ Berkel Enschot
Telefoon 013 - 532 25 25
E-mail info.tilburg@lanhandling.com
Internet www.lanhandling.com

Pas Reform BV

Directeur Ir. P. Smits
Adres Bovendorpsstraat 11 

7038 CH Zeddam
Telefoon 0314 - 65 91 11
E-mail info@pasreform.com
Internet www.pasreform.com

Rollepaal Pipe Extrusion Technology BV

Directeur H. Hoven MSc
Adres Rollepaal 13 

7701 BR Dedemsvaart
Telefoon 052 - 362 45 99
E-mail info@rollepaal.com
Internet www.rollepaal.com

Industrial Systems Plastic Components 



Spoetnik 20
3824 MG Amersfoort
+31 (0) 33 469 73 25
info@hydratec.nl
www.hydratec.nl


