
 

Wie zijn wij? 

 

Wij zijn een groep van ondernemende vrienden, die heel recent de krachten 
gebundeld hebben. Wij bestaan uit: een expert in het invoeren van veiligheidskledij en schoenen, 
leidinggevenden in de sociale sector, ervaringsdeskundigen uit de entertainment, horeca en transport.  

Waarom? 

Pieter, zaakvoerder en inkoper met 10 jaar ervaring met importeren van beschermingsmaterialen, kreeg de 
vraag of hij niet 'dringend kon zoeken naar mondmaskers'. Deze waren nodig in een ziekenhuis om de 
veiligheid van personeel en patiënten te garanderen. Hij sprak enkele van zijn vaste leveranciers aan en vond 
maskers -voor civiel gebruik- en een leverancier die bereid was -ondanks de schaarste- een aanzienlijk aantal 
mondmaskers te schenken. Deze werden integraal gedoneerd aan het desbetreffende ziekenhuis.  

Hieruit ontstond het idee kwalitatieve wegwerpmondmaskers te blijven importeren, SOLUTION IN PROGRESS 
was geboren. 

Sindsdien tracht ons team garant te staan voor snelle service, kwaliteit EN scherpe prijzen.  

Hoe zien wij een samenwerking met u? 

Wij denken dat het voor u, als uitvoerder van een paramedisch beroep, een bekommernis is, om u, uw gezin en 
uw klanten te beschermen tegen onder andere Covid-19. Graag willen wij hier aan meewerken. Vanuit de 
mailing met onze prijslijst, kregen wij een aantal vragen voor een samenwerking op langere termijn. Vele 
beroepsverenigingen voelen de nood om hun leden de kans te geven om, op een snelle manier, materialen aan 
te kopen, tegen de beste prijzen. Zo verloopt op korte en lange termijn, de werking en/of heropstart van uw 
zaak vlot. 

Op korte termijn kunnen wij u uit stock, een groot aantal maskers leveren om te voorzien aan de huidige 
nood/vraag. 

Op lange termijn kunnen wij u voorzien van een continue aanlevering, zodat uw aantal beschikbare maskers 
steeds op peil is. 

Ten slotte hebben wij besloten om zelf nog een aantal producten toe te voegen in ons assortiment EN een 
samenwerking op te starten met nog andere leveranciers. Zo kunnen wij ondertussen spreken van een mooi 
assortiment. 

Alvast bedankt voor uw tijd. 
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