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TEGA is al tientallen jaren actief in propaan en koudemiddelen  
vanuit Würzburg, Duitsland. Onder leiding van Dr. Jürgen Zöller  
levert TEGA koudemiddelen door heel Europa en daarbuiten.  
Daarbij onderhoudt zij goede contacten met alle toonaangevende 
koudemiddelen producenten. TEGA was tot april 2018 onderdeel 
van het Duitse Linde Gas, waarna het werd overgenomen  
door het Ierse DCC PLC.

Voordelen voor uw organisatie 

Ongeacht uw bedrijfsomvang of werkgebied, Benegas verwacht voor  
u een operationeel en financieel interessante partner te zijn. Waarbij u  
de dynamiek van de F-gassen regeling met vertrouwen tegemoet kunt  
zien en u zich volledig kunt richten op waar u goed in bent.  
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Benegas Koudemiddelen  
uw bedrijf kan bieden? Dat kan op verschillende manieren.  
Telefonisch, via videobellen of via een afspraak op locatie. 

Ga voor meer informatie naar benegas.com/koudemiddelen  
of scan de QR-code onderaan de pagina om uw interesse kenbaar te maken. 
We nemen per omgaande contact met u op. 

Over Raimond Bakker

Raimond was als marketeer en productmanager bij Linde Gas sinds 2005 betrokken  

bij de handel in koudemiddelen. Tot 2011 was hij in het kader van de HCFK-uitfasering  

o.a. actief betrokken als spreker bij evenementen als de Week van de Koude en  

toenmalige Technotour. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest in een 

Lean Six Sigma projectorganisatie, raakte hij in 2017 weer lokaal betrokken bij  

de koudemiddelen toen de impact van de F-gassenverordening duidelijk werd.  

Dat leidde in 2018 tot een internationale rol met een verantwoordelijkheid voor  

koudemiddelen in West-Europa. In februari 2020 vertrok Raimond bij Linde Gas,  

waarna hij later dat voorjaar bij Benegas B.V. de verantwoording voor de  

koudemiddelen op zich nam.

Als oudere jongere presenteert Benegas zich in het speelveld van de  
koudemiddelen leveranciers. En dat doet ze niet zomaar. Meer dan 80 jaar  
ervaring in de omgang met brandbare gassen, wordt gecombineerd met ruime  
ervaring in de (inter)nationale koudemiddelen handel. Met die ervaring wil  
Benegas niet alleen meespelen, maar het spel ook een nieuwe dimensie geven.  
Oftewel de ban breken van de traditionele rol van koudemiddelen distributeur. 



Assortiment van R-290 tot A2L
synthetische koudemiddelen
Het Benegas assortiment is wat u mag verwachten.  
Van natuurlijke koudemiddelen als R-290 en R-744 
tot enkele tientallen verschillende synthetische koude-
middelen. In cilinders en toncilinders, of voor project-
volumes zelfs vanuit een tankwagen. 

Bij de synthetische koudemiddelen zien we veel  
ontwikkelingen. Van de traditionele HFKs, al dan niet 
geleverd als geregenereerde koudemiddelen, tot de 
bekende HFK HFO mengsels. Maar ook de nieuwste 
generatie A2L lage GWP koudemiddelen voor nieuwe 
installaties. Alle koudemiddelen van toonaangevende 
producenten als Chemours, Honeywell en Daikin zitten 
in het assortiment. 

En ook: afhalen op bestelling
op 13 locaties
Het toenemende aantal verschillende koudemiddelen 
maakt ook dat de voorraad bij verkooppunten steeds 
groter wordt. Met de huidige prijzen van koude-
middelen en het grote aantal diefstallen de afgelopen 
jaren, wordt dat een erg dure aangelegenheid.  
Waardoor het voor distributeurs steeds lastiger wordt 
om een compleet assortiment aan te bieden. 

De verkooppartners waar Benegas mee werkt,  
houden echter géén fysieke voorraad koudemiddelen 
cilinders aan. Als u de hele dag op pad bent en morgen 
toch echt wat af wil halen, dan kan dat alsnog. 

Een rol als koudemiddelen distributeur pak je  
niet zomaar op. Dat is een strategische keuze  
vanuit een heldere visie. Gefaciliteerd door  
mogelijkheden binnen DCC PLC, het Ierse bedrijf 
waar Benegas onderdeel van uitmaakt.  
Maar ook door de ontwikkelingen in de markt. 
Dat de markt voor koudemiddelen onder invloed 
van de F-gassen verordening ingrijpend wijzigt,  
is een gegeven. 

Die toenemende complexiteit biedt volgens  
Raimond Bakker, Manager Refrigerants bij  
Benegas, echter ook kansen. Zeker als nieuwe 
speler, waarbij je de bedrijfsvoering volledig op 
die complexiteit in kan richten.

Recycling en regeneratie

Een betrouwbare leverancier biedt een passende  
oplossing voor het terugwinnen van koudemiddelen. 
Dat begint uiteraard met een recycling cilinderpark, 
maar stopt daar niet.

Alles wordt in het werk gesteld om een verantwoord 
hergebruik van de teruggewonnen koudemiddelen  
mogelijk te maken. Het hergebruik kan plaatsvinden 
door u, of als daar lokaal geen markt meer is, binnen  
de EU via één van de zusterbedrijven. 

SERVICE TEGEN 
EEN SCHERPE PRIJS 

BREED ASSORTIMENT

LEVERING 
BINNEN 24 UUR

Afhalen is namelijk mogelijk op afspraak. Op maar liefst 
12 locaties in Nederland. Na ontvangst en bevestiging 
van uw order staat uw bestelling de volgende ochtend 
vroeg klaar om afgehaald te worden bij één van de  
12 partners verspreid over het land. Daarbij kunt u dan 
gewoon kiezen uit het hele assortiment. 

Zelfs dezelfde dag afhalen is mogelijk, maar dan enkel 
op locatie in Putten. Na ontvangst en bevestiging van 
uw order kunt u in de namiddag nog op het depot in 
Putten terecht voor uw bestelling.

Efficiënte, 
kostenbewuste 
bedrijfsvoering

Het uitgangspunt bij de inrichting van de 
processen was helder: ‘hoe kunnen we de 
markt zo goed mogelijk bedienen tegen zo 
laag mogelijke kosten’. Ervaring van wat 
reeds goed gaat in de markt is gecombi-
neerd met de unieke mogelijkheid om de 
processen ‘vanaf nul’ in te richten. 

Er is sprake van een nauwe samenwerking 
met het Duitse zusterbedrijf TEGA.  
Dat beperkt de investeringen die lokaal  
gedaan moeten worden. En dat zie je  
terug in de kosten. 

Uniek: 
dagelijkse belevering 
in heel Nederland

Efficiency zit echter in meer. Voor u als 
installateur betekent dit dat de koude-
middelen geleverd worden waar en 
wanneer u ze nodig heeft. Dat betekent 
dat u dagelijks geleverd kunt krijgen in heel 
Nederland. Ongeacht de werkdag van de 
week. Ongeacht het bestelde volume. Als het voor  
u efficiënt is om één cilinder te laten bezorgen,  
dan kan dat. 

En de service gaat nog veel verder. Zo kunt u via een 
track & trace barcode de uitlevering van uw order  
volgen. Binnen een bepaalde tijd via sms, mail of  
telefonisch op de hoogte worden gebracht van de  
uitlevering? Geen probleem. Afleveren binnen een 
bepaald tijdvenster? Tot op het uur nauwkeurig?  
Geen probleem. Daar is het logistieke model van  
Benegas Koudemiddelen juist op ingericht. Zodat u  
zo efficiënt mogelijk kunt werken.

Putten is de meest centrale locatie van Nederland, 
waardoor zelfs een spoedlevering snel geleverd  
kan worden. 
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