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Kerckhaert wordt exclusief Vettec Equine 
Distributeur  
 
 
Vogelwaarde, 22 januari 2020 

 
 
 
Geachte partner, 
 
 
U bent gewend dat Kerckhaert garant staat voor kwaliteit en innovatie voor wat betreft haar 
geproduceerde merken: Kerckhaert, Liberty en Diamond. Daarnaast streven wij ernaar om u 
als klant de optimale dienstverlening te garanderen. Wij zijn daarin altijd uw partner! Ook in 
de samenwerking met onze leveranciers en partners zoeken wij dit DNA.  
 
Wij zijn er trots op om u te kunnen melden dat Vettec gebruik gaat maken van de diensten 
van Kerckhaert als exclusief equine distributeur voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. In de 
keuze van Vettec voor haar nieuwe distributiepartner is Vettec overtuigd van de uitmuntende 
logistieke infrastructuur van Kerckhaert waardoor leveringen altijd snel en accuraat worden 
uitgevoerd. 
 
Wij werken dagelijks met het streven dat wij onze klanten in staat moeten stellen om met de 
allerbeste producten in de markt te kunnen werken. Dat geldt voor hoefijzers, nagels en tools 
maar ook voor bijvoorbeeld adhesive products. Vettec is het origineel, vaak gekopieerd maar de 
kwaliteit van Vettec is nooit door een ander product geëvenaard” .  
Martin Kerckhaert - Directeur Royal Kerckhaert Horseshoe Factory.  
 
“Kerckhaert is altijd een waardevolle partner voor Vettec geweest en er is geen betere partner 
denkbaar voor de exclusieve distributie van Vettec in Europa, Midden-Oosten en Afrika”.   
Lesley Dixson - Global Sales Manager Vettec.  
 
De herstructurering van de EU markt door Vettec betekent dat hun vertegenwoordiging niet 
meer door Martin Zimmer en Michel Felten wordt uitgevoerd. Met ingang van vandaag kunt u 
zich wenden tot één van de dedicated Kerckhaert service partners of accountmanagers.  
 
Naast de verandering in distributie introduceert Vettec met ingang van 1 februari haar nieuwe 
210CC cartridges in de EU. Neem contact op met uw Kerckhaert service partner voor prijzen 
en meer informatie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Familie Kerckhaert 


