
Persbericht 
 

QEP Holland en HSI BV slaan handen ineen 

 
 
Tuinbouwleveranciers QEP Holland en HSI BV zijn vanaf heden verkooppartners. De twee 
ambitieuze bedrijven zien in deze partnership een unieke kans om meerwaarde te creëren en zo 
hun klanten nog beter van dienst te zijn met een breder pakket aan producten en diensten. 
 
QEP Holland en HSI BV zijn belangrijke spelers op het gebied van de internationale 
(glas)tuinbouw, agrarische bewaring en productverwerking. QEP Holland specialiseert zich 
voornamelijk in de ontwikkeling en productie van technische oplossingen op het gebied van 
waterbehandeling en besturingstechniek. HSI BV is erg sterk in technische kennis over de teelt, 
logistiek en verkoop in de internationale land- en tuinbouwsector.  
 
Door de krachten te bundelen en deze specialisaties te combineren, willen QEP Holland en HSI 
BV zich samen nog verder ontwikkelen in de internationale tuinbouwsector. Voor bestaande 
klanten betekent dit dat de expertise, ervaring en kennis significant zal toenemen waardoor er 
nóg beter kan worden ingespeeld op wensen en behoeftes van de klant.  
 
De samenwerking zal QEP Holland en HSI BV tevens de mogelijkheid bieden om hun netwerken 
uit te breiden en elkaar aan te vullen in velden waar voorheen kansen bleven liggen.  
 
QEP Holland 
QEP Holland ontwikkelt, produceert en levert sinds 2001 efficiënte en gebruiksvriendelijke 
machines en installaties voor de (glas)tuinbouw, fruitteelt, agrarische bewaring en 
productverwerking. Vanuit de werkplaats in De Meern (bij Utrecht) werkt QEP Holland met een 
klein en gedreven team van professionals voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. 
 
 
HSI BV  
Sinds 2005 is HSI BV het toeleveringsbedrijf voor de internationale (glas)tuinbouw. Het bedrijf 
levert onder andere totaaloplossingen voor kwekers en teeltbenodigdheden, meststoffen en 
gewasbescherming. Een heldere organisatie met voor de kweker snelle service, advies op maat 
en concurrerende prijzen. 
 

Einde persbericht. 
 
Noot aan de redactie (niet voor publicatie): 
 
Deze persinformatie wordt u toegestuurd door HSI BV in samenwerking met QEP Holland. Voor 
extra informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
 
- Marije de Bruin, m.debruin@qepholland.com or +31 (0) 30 760 11 55 

- Nico van der Spek, nico@hsibv.com or +31 (0) 297 52 49 19 
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