
Calhix werkt… in …en op de grond!

Nieuwe Calhix installatie gereed!

Met Silomix beschikt Kreco over een 
moderne suspendeer- installatie voor 
de productie, opslag en verlading 
van Calhix Flow. 

Dit garandeert de landbouwer en 

loonwerker:

• Constante hoge kwaliteit.
• Maximale beschikbaarheid.
• Optimale service.

Met de logistieke support door:

• Beschikbaarheid       (tot 1000 ton.)

• Efficiënte belading   (< 20 min.)

• Dealer laadpunt       (24/7)

Voor informatie en bestellingen:

calhix@silomix.nl

Silomix

. https://goo.gl/maps/DXN3ayJCEP52

Silomix bv
Witvrouwenbergweg 21
5711 CN Someren

www.calhix.nl

mailto:calhix@silomix.nl
https://goo.gl/maps/DXN3ayJCEP52


Vermeld als opdrachtgever uzelf of de 
adviseur die factureert aan de eindgebruiker.

Stuur uw bestelling per Email:

calhix@silomix.nl
a) opdrachtgever [facturatie]

b) datum / tijd / tonnage
c) postcode afleveradres
d) evt. uw referentie

Per omgaande ontvangt u:

• Bevestiging

• Laadnummer ¹

Bij afhaling:

• Laadnummer = vrijgave product!

Laadtijden:

• Ma–Vr 07.00 – 18.00
• Za 08.00 – 16.00
• 24/7 op aanvraag

1.

2.

3.

4.

Documentatie:

• CMR + weegbon

Contactpersoon Silomix:

• Corné Donkers
• +31 85 27 32 342

¹) Bij het niet afhalen van het product 

op de bevestigde datum/tijd, komt 
het laadnummer te vervallen.

Locatie: SILOMIX bv Witvrouwenbergweg  21 5711 CN Someren (NL) 

www.calhix.nl

mailto:calhix@silomix.nl


Stuur uw bestelling per Email:

calhix@kreco.be
a) opdrachtgever [facturatie]

b) datum / tijd / tonnage
c) postcode afleveradres
d) evt. uw referentie

Per omgaande ontvangt u:

• Bevestiging

• 2 Shipmentnummers ¹

Bij afhaling:

• 2 Shipmentnummers vermelden!

Laadtijden:

• Ma–Vr 06.00 – 16.00

1.

2.

3.

4.

Contactpersoon TCH:

• Michel Schols
• +32 472 501 346

¹) Bij het niet afhalen van het product 

op de bevestigde datum/tijd, komt 
het shipmentnummer te vervallen.

Locatie: Tessenderlo Chemie nv Bergstraat  32 3945 Ham (B)

Documentatie:

• CMR + weegbon

www.calhix.nl

Vermeld als opdrachtgever uzelf of de 
adviseur die factureert aan de eindgebruiker.

mailto:calhix@kreco.be


Veiligheidsinformatieblad

Calhix Flow is geclassificeerd als 

ongevaarlijk! 

Conform de vervoersvoorschriften 

moet er tijdens het transport wel 

een Veiligheidsinformatieblad
aanwezig zijn. 

• Een papieren versie is op het 
verlaadpunt beschikbaar.

• Een elektronische versie is 
beschikbaar op 

www.calhix.nl/calhixflow 

www.calhix.nl


