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INKA STAAT VOOR
MISSIE EN VISIE

Inka is een verfrissend familiebedrijf dat persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s), werk- en veiligheidskleding levert aan professionele partners. We willen 
onze klanten verlichten van het administratieve en logistieke werk dat het bezor-
gen van werkkleding aan personeel met zich mee kan brengen. We blijven vernieu-
wend door op een flexibele manier met de noden van onze klanten om te gaan en 
samen met hen vooruit te denken. We beseffen dat een goede en correcte service 
essentieel en logisch is. Daarom willen we ook een stap verder gaan en echt waarde 
creëren voor onze klanten. Gefocust willen we een duurzame relatie opbouwen met 
elke klant.
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We zijn een bedrijf vol jonge en frisse kop-
pen. We willen onszelf uitdagen om inno-
vatief te blijven.

VERFRISSEND
01

We willen met een juiste blik aan de toe-
komst werken.

GEFOCUST
02

We proberen zo flexibel mogelijk te zijn. We 
bieden trajecten op maat van onze klanten 
aan en werken deze samen met hen uit.

FLEXIBEL
03

Al 3 generaties lang verdiepen we ons in 
PBM’s, werk- en veiligheidskleding. Hierdoor 
kunnen we advies geven dat net dat stapje 
verder gaat.

ERVAREN
04
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Inka is een jong bedrijf met de ruggengraat van twee vorige generaties. Ons verhaal begon met 
een klein winkeltje op de veiling waarin onze grootvader werkkledij verkocht voor mensen uit de 
land- en tuinbouwsector. Later ging hij deze kleding bij de boeren aan huis verkopen. Iets wat wij 
ons herinneren als de ‘camionettenmarkt’.

  WIE ZIJN WE
FAMILIEBEDRIJF MET PASSIE



Zijn zoon Karl stapte mee in de zaak en later ook zijn kleinkinderen. Dat zijn wij: Thomas, Nathan 
en Charlotte. Samen transformeerden we het bedrijf. Vandaag verkoopt Inka niet alleen werk- 
en veiligheidskleding, maar leveren we een service. Samen met onze klanten zorgen we dat het 
plaatje klopt.

Onze basis is nog steeds hetzelfde als in 1986: we verkopen werkkleding. Alleen zijn we ons gaan 
specialiseren. We leveren nu het hele pakket, inclusief PBM’s. Met de tijd veranderde ook onze 
doelgroep. We focussen niet meer op de land- en tuinbouwsector maar helpen met het bescher-
men van personeel in elk werkgebied.
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De generaties voor ons hebben ons geïnspireerd op de best mogelijke manier. Er is zo een im-
mense betrokkenheid van de hele familie en dat geeft ons een grote drive. Het geeft ons een 
fantastisch gevoel om samen aan zo’n mooi project te werken. Zonder onze familie zouden we 
als bedrijf en als mens niet kunnen staan waar we nu staan.



KLEDING MANAGEMENT SYSTEEM  

We werken met een KMS. Dat wil zeggen dat jouw werknemers zelf kunnen inloggen op onze webshop en 
de producten kunnen bestellen die door hun werkgever geselecteerd werden. Ze krijgen een aantal credits 
en kunnen voor die waarde de producten bestellen die zij nodig hebben op dat moment. Op deze manier 
kan elke werknemer de nadruk leggen op de producten die hij belangrijk vindt. Liever meer schoenen 
dan T-shirts? Alles kan! Ons systeem is modulair opgebouwd. Hierdoor kunnen we aan jouw specifieke 
vraag tegemoetkomen. Zo kan je bijvoorbeeld digitaal goedkeuring geven vooraleer de bestelling naar je 
personeel verstuurd wordt.

WEBSHOP OP MAAT  

Wanneer je inlogt, kan je shoppen in een webshop die voor elke klant op maat gemaakt wordt. Je krijgt de 
producten te zien die je met ons besprak en ziet meteen de kortingen die met jou werden afgesproken. 
Vergeten wat je vorige keer bestelde? Geen probleem, ook de aankoophistoriek vind je hier terug. 
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 WAAROM KIES JIJ
  VOOR INKA

SPEEL OP VEILIG MET INKA 



DUURZAAM  
Vind je het belangrijk om duurzaam te werken? Wij ook! Ons nieuwe gebouw is volledig energieneutraal. 
We hebben nu ook meer opslag- en productiecapaciteit. Hierdoor wordt het parcours van Inka tot bij onze 
klant nog korter en efficiënter. Ook binnen ons aanbod zijn er verschillende duurzame producten. Samen 
met jou gaan we op zoek naar de nadrukken die je wil leggen.

INDIVIDUELE VERPAKKING  
We werken met individuele verpakkingen op naam van je werknemers. Geen gedoe meer met lijsten 
en bulkleveringen in je magazijn die gesorteerd moeten worden. Elke werknemer krijgt een pakket met          
daarop zijn naam en de inhoud van zijn pakket. Alle nodige informatie  staat dan ook vermeld op het label.

INKA PASBUS
We hebben een eigen pasbus. Deze komt on site met de afgesproken modellen om werknemers digi- 
taal door te passen. De maten van de werknemer komen rechtstreeks in ons systeem. Deze worden dan 
doorgestuurd naar het Kleding Management Systeem en zo kan de werknemer steeds zijn juiste maten 
raadplegen en zullen er minder vergissingen gebeuren. We creëren engagement en betrokkenheid bij de 
werknemers die zich nog beter zullen voelen in het uitoefenen van hun dagelijkse taken.
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INKA is de partner die samen met jou bouwt aan een veilige toekomst. 
We proberen om waarde te creëren voor onze klanten en net dat stapje 
verder te gaan!
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 HOE GAAN WE TE
WERK
EENVOUDIG VAN VOORSTEL TOT LEVERING

01. VOORTRAJECT

De grootste focus binnen ons bedrijf is de 

creatie van waarde voor de bedrijven, in-

stellingen, groepen,… waar we met samen-

werken. Waardecreatie voor het bedrijf,  

maar ook voor de andere belanghebbende 

stakeholders die met ons in contact komen 

zoals werknemers, aankoop, preventie 

(HSE), HR,…

Opbouw klantspecifieke webshop

• Juiste producten en prijzen

• Toegang tot volledige webshop met prijzen

• Statusopvolging orders

• Bestelling op naam van werknemer / koppeling 

budget per werknemer

• Historiek maten werknemers

• Koppeling interne goedkeuring aankoop, HR,…

02. VOORSTEL OP 
MAAT

Dit voorstel gaat verder dan enkel een 

offerte, maar houdt rekening met ver-

wachtingen, ambities,… van onze klanten, 

die erg uiteenlopend kunnen zijn.

03. DESIGN MANUAL

Dit document wordt op maat van onze klant 

opgemaakt en is een visuele voorstelling 

van hoe de branding er op de werkkleding 

zal gaan uitzien.

 

04. DIGITALE 
OPLOSSINGEN

Opbouw Kleding Management Systeem
• Login en begeleidende brief per werknemer

• Aankoop via creditsysteem. Vrije keuze werknemer 

op basis van beschikbare credits.



Samen met de klant doorlopen we de 7 stappen van het proces. We 
houden gedurende elke stap  heel nauw contact en voorzien voor iedere 
wens een oplossing op maat. 
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06. PRODUCTIE

Bij goedkeuring van de kledij en logo’s 

worden de goederen in productie genomen 

in ons eigen atelier. Onze medewerkers in 

het magazijn verzorgen de branding van de 

kledij met de grootste zorg.

07. LEVERING

Bulklevering – levering op pallet via onze 

transporteur

I Pack – individuele verpakking op naam 

werknemer

• Elke werknemer krijgt zijn eigen pakket op naam

• Etiket met inhoud van het pakket

• Geen bulklevering meer die achteraf moet uitgesplitst 

worden per werknemer

08. EXTRA’S

Handleiding gekozen kleding

Wasinstructies kleding

05. PASBUS ON SITE

Onze pasbus komt on site met de afgespro-

ken modellen om werknemers digitaal door 

te passen. De maten van de werknemer 

komen rechtstreeks in ons systeem.

Dit geeft ons volgende voordelen: 
• Engagement en betrokkenheid creëren

• Steeds de juiste maten 

• Minder problemen met buitenmaten die lang op de 

plank blijven liggen.
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HARBOR 365
ONS EIGEN HUISMERK

In 2021 lanceren we met Inka Harbor 365, een hoogwaardig multinormmerk. We 
ontwikkelden een huismerk om jouw bedrijf te helpen bij het volledige traject waarin 
je nieuwe beschermende kleding uitkiest.

Dankzij onze jarenlange ervaring konden we technisch geavanceerde modellen 
ontwikkelen tegen de juiste prijs. De kleding van Harbor 365 is volledig gecertifi-
ceerd, altijd op voorraad en meteen leverbaar! We zetten deze stap omdat we willen 
focussen op de ultieme ervaring van onze klanten, van start tot finish. 

Wat is multinorm?

Niet in elke omgeving kunnen risico’s vermeden worden. Het dragen van multinorm-
kleding maakt dan het verschil. Multinormkleding draagt verschillende normerin-
gen. Deze werkkleding is bijvoorbeeld vlamvertragend, antistatisch of zuurbestendig 
en zorgt ervoor dat de kans op ernstige verwondingen bij een ongeval vermindert.

Bekijk de Harbour 365 Catalogus
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Openingsuren Shop

Contactgegevens

Ma - do: 9u – 12u en 14u – 16u30u  

Vrij: 9u – 12u  

E-mai: info@inka.be
Telefoon: +32 3 488 24 08

Website: www.inka.be

Adres
Joseph Van Instraat 28, 2500 Lier  

Andere
 BTW nummer: BE0436 002 825

 Bankgegevens: BNP Paribas BE91 0018 1653
6376


