
Persbericht 

`Vogelsang magazijntechniek in nieuwe handen. 

 

Kees Frowein neemt per 3 juli Vogelsang Magazijntechniek bv over van 

Adri Balvert. Samen zullen zij de komende periode verder werken om de 

bestaande klanten en nieuwe relaties van Vogelsang Magazijntechniek  te 

voorzien van oplossingen op het gebied van opslag en ruimte in 

magazijnen en distributie centra of selfstorage locatie. 

 

Kees Frowein(50) over zijn rol als nieuwe eigenaar: “Ik kijk uit naar onze 

samenwerking om komende anderhalf jaar verder te bouwen op het 

solide fundament: flexibiliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. Deze 

waarden zijn de sleutel tot het succes van Vogelsang Magazijntechniek. 

Met deze basis en extra commerciële inzet kan Vogelsang nieuwe, grote, 

en uitdagende projecten aannemen”. 

 

Adri Balvert (62), die tot eind 2018 betrokken blijft bij het bedrijf, beaamt 

het initiatief van de nieuwe eigenaar: “Kees is een echte ondernemer. Dat 

spreekt me aan. Zijn vakkennis, ambitie en persoonlijkheid geven mij het 

vertrouwen dat hij een nieuwe impuls aan Vogelsang gaat geven. Ons 

gevoel voor service komt overeen. Samen zullen we de komende tijd 

intensief de overdracht van het bedrijf voor onze huidige en nieuwe 

klanten optimaal laten verlopen.” 

 

De achtergrond van Kees Frowein kenmerkt zich door grote ervaring in de 

logistiek. Na zijn studie Werktuigbouwkunde aan de Technische 

Universiteit, heeft hij in diverse commerciële rollen gewerkt voor 

logistieke dienstverleners als TNT en ID Logistics. Daarnaast had hij 5 jaar 

de leiding over het Spaanse kantoor van SDI Group, thans opererend 

onder de naam Dematic.  
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Vogelsang Magazijntechniek (www.vogelsangmagazijntechniek.nl), levert 
sinds 1994 diverse opslagsystemen waaronder pallet-, inrij- en 
legbordstellingen voor magazijnen en distributiecentra. Tevens vormt de 
levering en montage van entresolvloeren een belangrijke kernactiviteit 
van het bedrijf.  Sinds 2002 is Vogelsang exclusief importeur voor de 
Benelux van Steel Storage. Deze Engelse producent van wanden en 
deuren voor de self storage industrie is marktleider in Europa. Vogelsang 
levert in deze sector ook toegangscontrole en camerabeveiliging. 
 

Voor verdere informatie of vragen over dit bericht kunt u contact 

opnemen met Kees Frowein via 085-2733740 of via 06-51234183 

 
Contactgegevens per 3 juli: 
  
E-mail: info@vogelsangmagazijntechniek.nl  
 
www.vogelsangmagazijntechniek.nl 
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