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Als producent van intelligente outdoor LED oplossingen met de focus op de petrol-retailindustrie, is Bever 
Innovations marktleider op het gebied van LED verlichtingsproducten voor tankstations. Bever Innovations is 

wereldwijd vertegenwoordigd en levert in meer dan 54 landen aan o.a. Shell, BP, Q8 en Total. Naast vestigingen in 
Duitsland, Finland en Engeland bevinden zich partners in de meeste Europese landen, Zuid-Amerika, Australië, Afrika 
en het Verre Oosten. Elke dag opnieuw blijkt uit de waardering van duizenden klanten wereldwijd, dat de hoogwaardige 
LED oplossingen van Bever Innovations hun reputatie als eersteklas kwaliteitsproducten meer dan waarmaken.

De Europese Commissie heeft Bever Innovations in 2009 erkend als officieel ‘GreenLight Endorser’ voor haar inspan-
ningen op het gebied van energiezuinige verlichting.

Maatschappelijke betrokkenheid
De productie en assemblage van de LED producten 
vindt plaatst bij twee verschillende sociale werk-plaat-
sen in Zeeland: Orionis in Vlissingen en Dethon in 
Terneuzen. 

Naast de 40 werknemers van Bever Innovations te 
Zierikzee, zijn er bij de werkbedrijven in totaal bijna 
200 mensen dagelijks aan het werk om de producten 
van Bever Innovations te vervaardigen. Deze combi-
natie is vanaf het begin al zeer succesvol. Vanaf het 
ontwerp en de inkoop tot aan het begeleiden van de 
productie wordt zo alles in eigen hand gehouden. 

Naast productie zorgt Bever Innovations ook voor de 
installatie en service van de LED armaturen in de 
BeNeLux.

• Gespecialiseerde productiefaciliteiten dichtbij het Nederlandse hoofdkantoor
• Competitieve en flexibele productie
• Door de inzet van participatieprojecten vergroten werknemers hun kansen op werk en deelname aan de 

maatschappij, waar mogelijk met uitstroom uit de uitkering of de Wsw tot gevolg
• Hoogstaande productkwaliteit, welke onder speciale supervisie van Bever Innovations’ R&D team staat
• Het initiatief ligt Bever Innovations na aan het hart en past binnen het bedrijfsethos
• ISO 9001 certificering
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Nederland

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com
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