
Met meer dan 55 jaar ervaring en de expertise van meer
dan 270 medewerkers met een handicap, biedt Manufast
totaaloplossingen op maat door de nieuwste technologieën te 
combineren met taken die moeilijk geautomatiseerd kunnen 
worden.

www.manufast.be

« Geef meer ziel
aan uw onderneming »



Ons IT-team ontwikkelt innoverende oplossingen op maat van uw behoeften. U krijgt 
advies betreffende de nieuwste technologieën en u centraliseert het volledige beheer van uw 
administratieve - en marketingprojecten.

Onze producten en diensten

Nos solutions

PRINTING

 
 Offset - inkjet - laser
 Administratieve documenten

 Omslagen, briefpapier met hoofding, 
 overschrijvingen, ...

 Communicatieondersteuning
 Leaflets, flyers, brochures 
 Affiches, visitekaartjes

 Diverse afwerkingseffecten: 
 goud, zilver, metaal, transparant, ...

 Variable data printing 
 Personalisatie in zwart-wit
 Personalisatie in kleur
 Tekst en beeld

 Afwerkingen
 Assembleren, nieten, wire-O binden, 
 verlijmen, gelijmde rug, lamineren

 Specifieke printmogelijkheden
 Zakken, enveloppen met zijvouw, licht karton

PRINT & MAIL

MAILING
 
 

 Offline - online
 Mail-ID 
 Automatisch onder omslag brengen

 2D barcodes bijvoegen
 OCR control
 Panoramisch venster

 Manueel onder omslag brengen
 Specifieke formaten
 Panoramisch venster
 Gifts toevoegen
 Mappen, welcome packs

 Onder folie brengen
 Expeditie en routering

 Verwerking van retourzendingen, 
 mailings, e-mailing

 Mult e-flow
 Mix print & e-mail

BE INSPIRED !



ADMINISTRATIEF BEHEER

Door een deel van uw administratief werk te outsourcen aan Manufast kunt u zich
concentreren op uw core business, en verscheidene verborgen kosten inperken.

SCANNING VAN HET ARCHIEF
& BINNENKOMENDE POST

 Klaarmaken voor scanning
 Identificatie van de documenten
 Sorteren
 Herstellen documenten
 Flow management

 Scanning
 Archiveren
 Binnenkomende post

 Gegevens behandelen
 OCR & ICR herkenning
 Manuele validatie van de data
 Integratie van document
 management-systemen
 Voorbereiden voor archivering

 Artificiële intelligentie

SCANNING - DATA

DATA 

 Databank beheren
 Data entry
 Retours beheren
 Postbus beheren

 Uitgaande post
 DocuSTREAM is een eenvoudige, veilige en
 volledig geautomatiseerde oplossing voor
 de verzending van de administratieve
 recurrente documenten, van de ontvangst 
 van de bestanden tot het opleveren aan 
 de post. Mogelijkheid om deze te combine- 
 ren met digitale oplossingen (e-mail, 
 zoomit, portaal,...).   Beheer van het economaat

 Online platform: u beheert en bestelt uw 
 materialen en administratieve benodigd- 
 heden. Wij maken uw pakketten klaar en 
 verzenden ze naar uw personeel, filialen, 
 franchisenemers of andere organisaties.

  Binnenkomende post en archieven
  DocuSCAN is een end-to-end oplossing om 
  uw binnenkomende documenten en archie- 
  ven te digitaliseren (formaat: A6 tot A2).
  Het is een totaaloplossing: van het ontwer- 
  pen van de workflows tot de levering van 
  data in uw systemen.



MARKETING EN COMMUNICATIE

Als partner voor uw communicatie- en marketingacties, biedt - Manufast  
u diverse oplossingen aan, zowel voor weerkerende taken als voor eenmalige
campagnes.

PACKING - HANDLING

 Packaging
 Uitpakken
 Herverpakken

 Displays monteren
 Samenstellen

 Mappen
 Welcome packs
 Promotiekits

 Onder folie brengen
 On-site dienstverlening
 Handlingtaken op maat
 Stalen kleven
 Het insteken van documents

PACKING - PICKING - HANDLING 

E-PICKING

 
 Goederen ontvangen

 Identificatie en controle  
 van de goederen

 Opslaan
 Documenten & brochures
 Kleine goederen en materiaal

 E-commerce bestellingen
 Bestellingen voorbereiden
 Verzending
 Online platform

  Print-on-demand
 Web2print is een beveiligde webapplicatie. 
 U kunt in eigen beheer uw communicatie 
 materiaal uploaden, aanpassen en/of 
 personaliseren. Wij drukken uw materiaal 
 en leveren het aan uw filialen, opleidings- 
 centra en franchisenemers.

  Promotieacties
 Wij realiseren uw DM of one-to-one 
 drukwerken. We assembleren uw 
 promotiesets, behandelen uw Cash-back 
 acties, couponing en postretours.

  Marketingcampagnes
 Mult e-flow : wij automatiseren de 
 workflow van uw marketingcampagnes, 
 zowel print als e-mail, en bezorgen u een 
 volledige tracking van uw verzendingen.

  Logistique web shop
 e-picking : u beheert uw voorraden via 
 een webplatform. Wij bewaren de goederen 
 die u online verkoopt en verzekeren de 
 handling en verzending naar uw winkels, 
 franchisenemers of rechtstreeks naar de 
 eindgebruiker.



Wie zijn wij?

Manufast creëert in het Brussels hoofdstedelijk gewest duurzame tewerkstelling voor meer
dan 270 personen met een handicap (door Cocof erkend).

We zijn een resultaatgerichte en technologisch innoverende sociale werkplaats, met meer
dan 55 jaar ervaring. Onze mindervalide werknemrs hebben een unieke expertise verworven 
in drukwerk, beheer van binnenkomende post, data entry, handling en scannen. Aangezien 
onze medewerkers het gebruik van technologie combineren met taken die moeilijk te 
automatiseren zijn, is Manufast de ideale leverancier van totaaloplossingen.

We volgen steeds de nieuwste technologieën die met automatisering en digitalisering
samenhangen. We investeren in een een hoogtechnologisch en gediversifieerd machinepark. 
We ontwikkelen nieuwe oplossingen voor specifieke behoeften van onze klanten, zoals 
webplatforms voor voorraadbeheer en bestellingen op afstand, of de automatisering van de 
workflow van gecombineerde print- en e-mail-campagnes.

Met Manufast, kiest u voor een unieke leverancier met verantwoordelijkheidsgevoel
en voor een rendabel beheer van verscheidene aspecten van uw onderneming,
terwijl u bijdraagt aan diversiteit in de tewerkstelling.
U bevordert de arbeidsparticipatie van mensen met een lichte handicap en U laat uw 
onderneming toetreden tot het win-win-win tijdperk waar U, de werknemers met een 
handicap en uw bedrijf erbij winnen.

Waarom voor Manufast kiezen?

ONZE ECONOMISCHE WAARDE

 One stop shop
 Advies van experten
 Flexibiliteit
 Kwaliteit en stipte levering
 Innovatie & technologie

ONZE MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

 Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
 door met Manufast te werken, kiest u voor en lokale en ethische 
 dienstenleverancier en draagt u rechtstreeks bij tot duurzame 
 tewerkstelling

ONZE ECOLOGISCHE WAARDE

 FSC certificering (Forest Stewardship Council®) mogelijk op aanvraag: FSC 
 Mix (van verantwoorde herkomst) en FSC Recycled (gemaakt van 
 gerecycled materiaal)

 Gebruik van gerecycleerd papier, van FSC-, PCF-, PEFC-papier, plantaardige 
 drukinkten, biologisch afbreekbare folie

 Productieprocess dat het papierverbruik tot een minimum beperkt
 Beheer en recyclage van reinigingsproducten, toner, papier, karton
 bpost CO2-compensatie



Manufast is een maatwerkbedrijf dat gesteund wordt door de COCOF

Verantwoordelijke uitgever: Brigitte HAMTIAUX, Gentsesteenweg, 1434 - 1082 Brussel, 05/2020

www.manufast.be

Gentsesteenweg 1434,  
1082 Brussel

T +32 (0)2 464 26 11
F +32 (0)2 464 26 40

info@manufast.be
www.manufast.be

Deze partners hebben al voor ons gekozen

Contact
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Hoe belegt u in certificaten van aandelen Triodos Bank? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

1. Informeer u

Een certificaat van aandeel Triodos Bank is een financieel instrument uitgegeven door de Stichting Administratie Aandelen 
Triodos Bank (Stichting naar Nederlands recht). Tegenover elk certificaat van aandeel Triodos Bank staat één aandeel in het 
kapitaal Triodos Bank nv (bank naar Nederlands recht).

Door certificaten te kopen, draagt u bij aan het eigen vermogen van Triodos Bank die daarmee meer kredieten kan verlenen aan 
bedrijven en organisaties die het verschil maken.

We raden u aan om de volgende documenten te raadplegen voordat u investeert: de brochure, het prospectus voor de  
uitgifte van certificaten van aandelen Triodos Bank (op 13-06-2019 goedgekeurd door de AFM: Nederlandse Autoriteit  
Financiële Markten), alsook het supplement in het Engels goedgekeurd op 27-08-2019, de samenvatting en de periodieke  
verslagen. Die documenten zijn gratis beschikbaar bij Triodos Bank (adresgegevens op de keerzijde). De goedkeuring van het 
prospectus door de AFM mag niet beschouwd worden als een aanprijzing van de aangeboden certificaten.
U vindt u ze ook op www.triodos.be/certificaten.

2. Risico’s

Een belegging in certificaten van aandelen Triodos Bank is bedoeld als langetermijninvestering. De waarde van uw belegging 
kan fluctueren. Bij risico van faillissement of faillissement van Triodos Bank riskeren certificaathouders hun belegde bedrag 
volledig te verliezen. 

Triodos Bank onderscheidt de volgende risico’s: 
 > Rente-ontwikkelingen, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, wisselkoersontwikkelingen en eventuele veranderingen in het 

bestaande Nederlandse depositogarantiesysteem, de concurrentie, wijzigingen in de economische toestand, fysieke  
risico’s van klimaatverandering en wijzigingen in de regelgeving.

 > Risico’s die gerelateerd zijn aan de verhandelbaarheid van certificaten van aandelen Triodos Bank.
 > Interventie van de regelgever: risico gerelateerd aan faillissement of bij tussenkomst van de resolutie-autoriteit,  

De Nederlandsche Bank. In geval van resolutie kan de waarde van de certificaten van aandelen gedeeltelijk of volledig 
worden gereduceerd (‘bail-in’) en riskeren certificaathouders hun belegde bedrag volledig te verliezen.

Voor een volledig overzicht van alle risico’s verwijzen we naar de brochure, de samenvatting van het prospectus  
(sectie D.4 – Risico’s) en het prospectus (sectie Risk factors).

3. Resultaten

Een dividend kan uitgekeerd worden als er winst is. De raad van bestuur legt jaarlijks, na instemming van de raad van  
commissarissen, een voorstel over het uit te keren dividend ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
Triodos Bank nv is echter op geen enkele wijze verplicht om dividend uit te keren.

4.	Kosten	en	fiscaliteit
 Vanaf 1 januari 2018 (onder voorbehoud van wijziging)

Triodos Bank rekent 0,50% transactiekosten aan voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank en rekent 
geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van certificaten van aandelen Triodos Bank.  
Van 1 oktober tot 15 december 2019 zijn er geen transactiekosten voor de aankoop van certificaten van aandelen.

Online Banking is helemaal gratis.
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Strictement personnel

Strictly Pe
rsonalHow to communicate the sickness 

absence: 

• Immediately notify your N+1.

•  Send us a copy of your certificate by email to the following 
address: behrservices@gsk.com  (keep your original medical 
certificate).  

  Take a photo of your medical certificate or scan it and 
send it by email.

   
Remember to insert “Certificate” in your email’s subject 
heading and include your personnel number  
(on your payslip) so we can easily identify you.  

You may also still use the following communication channels:

• Send the certificate in a pre-printed and unstamped 
envelope (available from your time manager).

• Fax a copy of your certificate to 010/85.68.15.

• Hand the medical certificate to the duty guard  
(the guards stamp it to indicate the date it was handed in).

To: behrservices@gsk.com

CERTIFICATE – Reference 12345Subject:

Deadline to send your certificate: 

Within a maximum of two working days. Only Sundays and public 
holidays are considered non-working days; Saturday is therefore a 
working day and is included in the two-day calculation.

Medical inspection: 

During a period you are unable to work, you may have the visit of 
a GSK designated medical o�cer to verify your inability to work.  

You are obliged to accept this medical inspection.  It may take 
place between 9.00 am and 7.00 pm.

•  If “authorized exit” is mentioned on your medical certificate 
and if you are absent at the time of the inspection, you must 
present yourself to the medical officer in accordance with 
the convocation left in your mailbox.  If you are not at home, 
you are required to check your mailbox at your return in 
order to verify if the doctor came during your absence.

• If “non-authorized exit” is mentioned on your medical 
certificate, you are not allowed to leave your home 
and therefore you must be present when the doctor is 
coming. In case of absence, he will leave in your mailbox a 
notification of his visit with no appointment request.

• In case of recovery at another address do not forget to add 
the recovery address on your medical certificate or to inform 
HR Services as soon as possible by calling 7500  
(external number : 0800/25099)

2  EN   4  HR   2   Personnel administration

Données personnelles

Décompte pour 09/2014 (01.09.2014-30.09.2014)

Etat civil :

Niveau/Ech. :

Conjoint :

Enfants :

Autres :

Bulletin de paie

N° National :Marié

2B3/39

00

00

00

00

Revenu profession.

Pers. à charge

N° de compte IBAN:

Date Anc. Groupe :

Handicap Matricule :

Sal.de base 100% :

Taux d’activité :

57052323813

12345

3 886,31

80,00 %
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absence: 

• Immediately notify your N+1.

•  Send us a copy of your certificate by email to the following 
address: behrservices@gsk.com  (keep your original medical 
certificate).  

  Take a photo of your medical certificate or scan it and 
send it by email.

   
Remember to insert “Certificate” in your email’s subject 
heading and include your personnel number  
(on your payslip) so we can easily identify you.  

You may also still use the following communication channels:

• Send the certificate in a pre-printed and unstamped 
envelope (available from your time manager).

• Fax a copy of your certificate to 010/85.68.15.

• Hand the medical certificate to the duty guard  
(the guards stamp it to indicate the date it was handed in).

To: behrservices@gsk.com

CERTIFICATE – Reference 12345Subject:

Deadline to send your certificate: 

Within a maximum of two working days. Only Sundays and public 
holidays are considered non-working days; Saturday is therefore a 
working day and is included in the two-day calculation.

Medical inspection: 

During a period you are unable to work, you may have the visit of 
a GSK designated medical o�cer to verify your inability to work.  

You are obliged to accept this medical inspection.  It may take 
place between 9.00 am and 7.00 pm.

•  If “authorized exit” is mentioned on your medical certificate 
and if you are absent at the time of the inspection, you must 
present yourself to the medical officer in accordance with 
the convocation left in your mailbox.  If you are not at home, 
you are required to check your mailbox at your return in 
order to verify if the doctor came during your absence.

• If “non-authorized exit” is mentioned on your medical 
certificate, you are not allowed to leave your home 
and therefore you must be present when the doctor is 
coming. In case of absence, he will leave in your mailbox a 
notification of his visit with no appointment request.

• In case of recovery at another address do not forget to add 
the recovery address on your medical certificate or to inform 
HR Services as soon as possible by calling 7500  
(external number : 0800/25099)

2  EN   4  HR   2   Personnel administration

Données personnelles

Décompte pour 09/2014 (01.09.2014-30.09.2014)

Etat civil :

Niveau/Ech. :

Conjoint :

Enfants :

Autres :

Bulletin de paie

N° National :Marié

2B3/39

00

00

00

00

Revenu profession.

Pers. à charge

N° de compte IBAN:

Date Anc. Groupe :

Handicap Matricule :

Sal.de base 100% :

Taux d’activité :

57052323813

12345

3 886,31

80,00 %

14755.GSK - Dépliant Absentéisme-FR-EN.indd   1-3 8/12/15   14:36

Expert en
Marchés Publics

Av. Bourg. E. Demunterlaan, 3 b6
1090 Bruxelles - Brussel

PB- PP  B-7
BELGIE(N) - BELGIQUE

Afz.: AANVULLENDE PENSIOENKAS
Exp.: CAISSE DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
Allée Hof ter Vleestdreef 5 boîte - bus 1
1070 Bruxelles - Brussel

Caisse de retraite  Aanvullende
supplémentaire pensioenkas
Fonds de Sécurité d’Existence Fonds voor Bestaanzekerheid
de l’Imprimerie, Arts,  van het Drukkerij, Grafische
Graphiques et Journaux  Kunst en Dagbladbedrijf
 

Gentsesteenweg 1440 Chaussée de Gand 
B - 1082 Brussel - Bruxelles
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