HET IBE-BVI/T&CPI TEAM staat graag ter uwer beschikking!
Voor alle testen op verpakkingen voor gevaarlijke goederen, het behalen van een UN-certificaat en de
testen op (F)IBC’s, kan u terecht bij:

Van links naar rechts:
Geert Vanderidt (Analyst – Consultant (F)IBC & Dangerous Goods Packaging), Stefaan De Ryck (Analyst –
Consultant (F)IBC & Dangerous Goods Packaging), Joachim Bronselaer (Analyst (F)IBC & Dangerous Goods
Packaging) en Dimitri De Valck (Head of Department (F)IBC & Dangerous Goods Packaging)

Voor de productiecontroles van UN-gekeurde verpakkingen zijn volgende heren op pad:

Van links naar rechts:
Hans van Crugten (Project leader – Auditor) en Paul Adriaensen (Production Verification Officer)

Produceert of gebruikt u verpakkingsmaterialen bestemd voor voedingscontact? Hebt u vragen omtrent
migratietesten, aroma- of smaakanalyses, … Stel uw vragen aan:

Van links naar rechts:
Sara Geeroms (Analyst – Consultant Consumer Food Packaging) en Sam Volckaert (Analyst Consumer
Food Packaging)

Dient uw verpakking kinderveilig te zijn? Ga dan even te rade bij:

Cedric Dujardin (Analyst-Consultant, Child Resistant Packaging)

Een analyse nodig op verpakkingsmateriaal (sterkte, dikte, doorlaatbaarheid, vochtopname, ….)?
Wil u meer inzicht krijgen in de effecten van temperatuur en vocht? Wens je te weten welke invloed
schokken, vallen en trillingen op uw verpakking of gepalletiseerde lading hebben, neem dan zeker even
contact met:

Van links naar rechts:
An Van Geite (Head of Department, Physical Testing & Permeability), Tom De Witte, (Analyst, Physical Testing &
Permeability), Kevin Keymeulen (Analyst, Physical Testing & Permeability en Len D'heygere (Analyst, Physical
Testing & Permeability)

Als geaccrediteerd labo, doen wij er alles aan om alle testen volgens de gangbare kwaliteitsnormen uit
te voeren. Mocht u hierbij een aantal vragen hebben, neem dan gerust contact op met:

Liesbeth Van Elsen (Quality Responsible)

Op zoek naar een geschikte opleiding of workshop met betrekking tot verpakkingen, neem dan zeker
even contact met:

Van links naar rechts:
Marleen Calcoen (Director) en Mieke Vande Catsijne (Assistant Training Center)

Een vraag omtrent een factuur die u ontvangen hebt, dan neemt u het best contact met:

Chantal Wullaert (Human Resources & Financial Department)

IBE-BVI leden laten wij niet graag zitten met een vraag, zij het nu over een materiaal, een wetgeving,
een norm, een etiket, een productietechniek, … Graag zoeken wij een antwoord voor hen. Neem
hiervoor contact met:

Marleen Calcoen (Director)

Met al uw administratieve vragen kan u momenteel terecht bij:

Van links naar rechts:
Jessica Maus (Secretary) en Els Van Daele (Secretary)

Voor al uw organisatorische vragen, staat de directie steeds voor u klaar:

Van links naar rechts:
Marleen Calcoen (Director) en Maxence Wittebolle (General Manager)

