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DANBRED VERANKERT ZICH VIA OPRICHTING DOCHTERBEDRIJF IN BELGIE 

De Deense fokorganisatie DanBred heeft een dochterbedrijf opgericht in België 

DanBred is verheugd de oprichting van het dochterbedrijf in België te mogen aankondigen. Met de 

oprichting van DanBred België zal de onderneming zich volledig integreren op de Belgische markt en 

nauwere relaties met de klanten kunnen aangaan. 

Een cruciaal onderdeel van de strategie van DanBred, NEXT LEVEL DANBRED, is het versterken van de 

aanwezigheid op lokale markten. Daarom is het bedrijf gefocust op het opstarten en versterken van 

allianties waarbij de lokale dochterbedrijven sterke klant gedreven relaties opbouwen, dit over de 

ganse wereld, met inbegrip van België.” België is een essentiële markt voor DanBred, een markt waar 

DanBred MOET aanwezig zijn. Het is een zeer competitieve markt met professionele varkenshouders, 

dit maakt het voor DanBred nog essentiëler om hier als directe speler lokaal aanwezig te zijn”, zegt 

Claus Fertin, CEO van DanBred. 

De behoeften van de klanten zijn de kern van het handelen bij DanBred. Het doel van de oprichting 

van het dochterbedrijf in België is de Belgische varkenshouders te voorzien van genetica van 

wereldklasse met uitstekende ondersteuning. Alleen zal het dochterbedrijf nu deel uitmaken van een 

sterke samenwerking met de groep, in nauw overleg met de klanten. Peter Thomsen, Regionaal Sales 

Manager West-Europa, legt verder uit: We willen een nauwe klantenrelatie aangaan met onze 

Belgische klanten en de beste manier om dit te doen is zelf aanwezig te zijn op die markt. DanBred 

heeft er het volste vertrouwen is dat oprichting van DanBred België het bedrijf dichter bij de klanten 

zal brengen. 

De oprichting van het dochterbedrijf in België was enkel mogelijk door de jarenlange samenwerking 

met onze vaste Belgische partner Danapig. Deze waardevolle samenwerking zorgt voor groei, 

continuïteit en een grondige kennis van hoe de Belgische markt functioneert. De Belgische klanten 

zijn reeds vertrouwd met de DanBred genetica en zijn vruchtbare en efficiënte dieren, dit geeft het 

dochtbedrijf een groot voordeel, het is geen opbouw vanaf nul, maar het is verder bouwen op 

jarenlange ervaring en focus binnen de markt. 

De huidige en potentiële klanten kunnen met hun vragen en opmerkingen rechtstreeks bij DanBred 

België terecht door contact op te nemen met Stefan Derks, Peter Thomsen of Piet Mestdagh. Met 

een sterke achtergrond in de Belgische varkenshouderij hebben zij de kennis en ervaring om de beste 

oplossing voor elke klant te vinden. 

Over DanBred. 

DanBred P/S is één van ’s werelds leidende internationale fokkerijorganisaties. We hebben als 

voornaamste doel de voorkeursleverancier van genetica en oplossingen te zijn voor de commerciële 

varkenshouders over de gehele wereld door meerwaarde te bieden die tegemoet komt aan de noden 

van de klanten. We kunnen een ganse waaier van begeleiding en oplossingen bieden, samen met de 

gratis handleidingen, die ervoor zorgen dat onze klanten kunnen gebruik maken van het volledige 



 
potentieel van onze “world-class” genetica. DanBred P/S is onderdeel van Danish Agriculture and 

Food Council, Danish Agro and Holdingselskabet DBI A/S. 

Uw bedrijf, ons DNA. Het gaat allemaal om de genen. 

Voor meer informatie, bezoek de website: https://danbred.com/nl/ 

 

Contact Details: 

Stefan Derks, DanBred BV, Ki KLASSE 
Tel. +31 653 176 594 
E-mail: sd@danbred.com 
 
Peter Thomsen 
Regional Sales Manager Western Europe 
Tel. +4545 29 299 464 
E-mail: pth@danbred.com 
 
Piet Mestdagh 
CEO Danapig-DanBred België 
Phone: +32 497 417 373 
E-mail: piet@danapig.be 
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