Visie van onze directeur:
Mijn visie is om een betrouwbare partner te zijn en te blijven voor onze klanten. Wij streven ernaar om de
verwachtingen van onze afnemers te overtreffen en onze eigen doelstelling te realiseren.
Ons zakelijke doel is om onze klanten van dienst te zijn. Wij bieden producten aan die innovatief zijn en
doeltreffender dan die van onze concurrenten. Voor ons is kwaliteit, het leveren van de gevraagde hoeveelheid product, op de juiste plaats, op een veilige manier, tegen een marktconforme prijs. Daarnaast zorgen
wij ervoor dat de gehele administratieve afhandeling tot in detail goed verzorgd is.
Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij ons gespecialiseerd in propaangas in de meest
ruime zin van het woord.

GESTART IN 2001
ZEER KLANTGERICHTE ORGANISATIE
FLEXIBEL EN VOORUITSTREVEND
SPECIALIST IN
VLOEIBAAR PROPAANGAS (LPG)
EIGEN, UNIEKE CONCEPTEN
EEN ZEER GEMOTIVEERD TEAM

Door de zeer sterke groei van Rijngas zal ons bedrijf in de toekomst groter en complexer zijn dan nu. Wij
zullen er echter voor zorgen dat ook in onze groeiende organisatie de klant en onze medewerkers zich
gewaardeerd blijven voelen.
Wij zien graag dat onze medewerkers hun werk niet beschouwen als een bezigheid, maar als een roeping.
Niet als een noodzakelijke taak om hun brood te verdienen, maar als een kans tot persoonlijke ontwikkeling
en voldoening.
Alle medewerkers van Rijngas worden beschouwd als unieke individuen met waardigheid en intrinsieke
waarde, ongeacht het werk dat ze doen. Zij worden verenigd in een gemeenschappelijke missie, en iedereen
draagt zijn of haar onmisbare, uitstekende werk bij, opdat de individuele inspanningen samen een collectief
resultaat geeft.
Wij bestaan niet om winst te maken. Dit is geen eindpunt, maar een middel waarmee we kunnen doorgaan
als een sterke, onafhankelijke onderneming.

Norbert Romijn
Directeur Rijngas BV
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Mogen wij ons even voorstellen?
ACTIVITEITEN GESTART IN 2001
ZEER KLANTGERICHTE ORGANISATIE
FLEXIBEL EN VOORUITSTREVEND
SPECIALIST IN VLOEIBAAR PROPAANGAS (LPG)
EIGEN, UNIEKE CONCEPTEN
EEN ZEER GEMOTIVEERD TEAM

Kunnen wij ook uw partner zijn?

Algemeen

STATIEGELD FLESSEN

LICHTGEWICHT ALUMINIUM FLESSEN

HEFTRUCKGAS VULINSTALLATIE

Rijngas is een vooruitstrevend bedrijf.
Heeft zijn activiteiten gestart in 2001 en sindsdien een
zeer sterke groei kunnen realiseren.

Beschikbaar in flessen met een inhoud van 11 en 33 kg.

Uniek door Rijngas ontwikkeld product.
Een uiterst lichte, hoogwaardige en moderne gasfles met
een leeg gewicht van slechts 7 kg.

Bij een verbruik vanaf 40 000 liter per jaar, kunt u op
huurbasis, op uw terrein gebruik maken van een
vulinstallatie van Rijngas.

Met een netto gasinhoud van 14 kg en totaal gevuld
gewicht van 21 kg, de optimale verhouding.

Voldoet aan alle hedendaagse eisen.

Een zeer gemotiveerd team staat voor u klaar.
Korte communicatielijnen staan garant voor een
optimale dienstverlening.

Een goed onderhouden en veilig flessenpark.
Voorzien van normale propaanaansluiting en een veilige
kraag die de afsluiter beschermt.
Rijngas blijft eigenaar en is verantwoordelijk voor
onderhoud en keuringen van de flessen.

Lloyds geaccrediteerd propaanspecialist.
Logistieke systemen voor geheel Nederland.

DE ECHTE SPECIALIST!

Beschikbaar als dampfles en als speciale fles voor LPG
aangedreven heftrucks.
Rijngas is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze
wisselflessen.

VOOR UW “STANDAARD”
PROPAANBEHOEFTE

Altijd voldoende heftruckgas aanwezig.
Rijngas “bewaakt” op afstand uw gasvoorraad.
Kundig advies en begeleiding bij de
noodzakelijke milieuvergunning.

MINIMAAL GEWICHT, MAXIMAAL PROPAAN

ZELF HEFTRUCKS AFVULLEN OP UW
TERREIN

VAST OPGESTELDE TANKS

NETWERKEN

ADVIES

AANVERWANTE ARTIKELEN

Binnen enkele werkdagen, kan een huurtank in gebruik
gesteld worden.

Recreëren beperkt zich niet meer tot de zomer.
Op moderne parken wil men het gehele jaar door de
beschikking hebben over propaangas.

Onafhankelijk of u propaangas geleverd krijgt in flessen,
vast opgestelde tanks of via een netwerk, Rijngas is de
specialist en ondersteunt u bij al uw algemene en
vergunningstechnische vragen.

Door goed te luisteren naar onze afnemers, zijn wij in
staat geweest om veel bijkomende producten te
ontwikkelen, die voorzien in de behoeften van onze
klanten.

Meerdere specialisten kunnen u snel en adequaat
voorzien van de informatie die u wenst.

Voorbeelden:

Een perfecte flessenberging.

Een geavanceerd automatisch
brandblussysteem voor heftrucks.

Automatisch inhoud meetsysteem voor
heftrucks.

Flessenhouders voor heftrucks.

Altijd een veilige, goed onderhouden tank.
De noodzakelijke melding naar de bevoegde instantie,
wordt door ons begeleid.
Rijngas levert tanks in een minder opvallende, groene
kleur.

Rijngas installeert, financiert en onderhoud complete
propaangasnetwerken.
Optimaal comfort, gegarandeerd met een maximale
veiligheid, tegen minimale kosten.
Losse flessen behoren tot het verleden.

Een speciaal opleidingsprogramma bij uw bedrijf,
garandeert een veilig gebruik van propaangas.

Onderhoud en verplichte keuringen worden door Rijngas
georganiseerd en betaald.

KWALITEITSGAS IN EEN VAST
OPGESTELDE TANK

OPTIMAAL COMFORT EN VEILIGHEID
TEGEN MINIMALE KOSTEN

U VRAAGT, WIJ GEVEN DE JUISTE
INFORMATIE

WIJ DOEN MEER DAN PROPAAN

