
Samenwerking & co-creatie 

voor industrie & technici
al uw technische werkzaamheden onder één dak!



Trestec B.V. staat voor samenwerking en co-creatie. Door het bundelen van krachten
beschikken wij als collectief over vakmensen uit alle denkbare technische disciplines.
Samen met hen vormen wij uw technische totaalpartner. Kortom, één aanspreekpunt 
voor álle technische werkzaamheden binnen uw bedrijf of project. 

Trestec

“Met ons grote collectief van uiteenlopende 
technische disciplines, zijn ook complete projecten 
met een gerust hart aan ons besteed!”

Industrieel onderhoud is een breed vakgebied waarin zeer uiteenlopende werkzaamheden aan 
bod komen. Voor de uitvoering van al deze technische werkzaamheden heeft u als opdrachtgever 
regelmatig capabele mensen nodig met specifieke vaardigheden. Expertises die u niet altijd in eigen 
huis heeft of waarvan de capaciteit tijdelijk moet worden aangevuld. 

Opdrachten uitbesteden aan technische ZZP’ers lijkt in dergelijke situaties een goede 
oplossing, maar naast de vele lusten kleven er ook veel lasten en risico’s aan het 
werken met zelfstandig ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan verkapt dienstverband, 
kwaliteitsniveau of aansprakelijkheid bij schade. Trestec B.V. biedt u de uitkomst en 
slaat de brug tussen industriële opdrachtgevers en ZZP’ers in de techniek! 

Dankzij ons omvangrijke collectief gevuld met gedreven vakmensen kunt u voor ieder 
technisch project bouwen op Trestec. Omdat wij beschikken over samenwerkingspartners 
in alle denkbare technische disciplines, zijn ook zeer uiteenlopende werkzaamheden geen 
enkel probleem. Bij zowel een specifieke opdracht als een compleet traject van A tot Z 
faciliteert Trestec vakbekwame technici.

Trestec vervult als hoofdaannemer en intermediair met 
veel gedrevenheid een centrale rol in de industriële 
techniek. Door samen te werken en te verbinden, vindt 
u in Trestec uw technische totaalpartner. Denk aan

het aanleggen van RVS leidingwerk, het verplaatsen
van machines of installaties evenals het produceren

en plaatsen van constructiewerk. Kortom, al uw 
technische werkzaamheden onder één dak!



Opdracht aanmelden?  www.trestec.nl

Trestec ontfermt zich over álle randzaken zodat u zich volledig kunt 
focussen op de inhoudelijke verstrekking en begeleiding van de opdracht. 

Kortom... 

Waarom Trestec?

Wij garanderen de juiste 
man op de juiste plaats. 
Lukt ons dit niet: 
no cure, no pay!

Mogelijkheid tot het creëren van 
een vaste ‘pool’ van ZZP’ers die 
bekend zijn met uw bedrijf.

Eén contactpersoon, 
één leverancier voor 
alle ZZP-inzet.

Onderscheidend in, 
flexibiliteit, gedrevenheid 
en kwaliteitsniveau.

Met persoonlijke ervaring als technisch dienstverlener 
én industrieel opdrachtgever, verstaan we ons vak en 
benaderen wij behoeften vanuit beide perspectieven.

Trestec staat garant voor 
volledige ZZP-dossiers en 
de controle op benodigde 
documenten. U geniet 
volledige ontzorging op 
gebied van administratieve 
rompslomp.

Al onze 
ZZP’ers worden 
op regelmatige 
basis uitvoerig 
gescreend op 
kennis, kunde, 
werklust & 
-instelling.

Waarom Trestec?

Een omvangrijk 
netwerk gevuld 
met gedreven 
technische 
ZZP’ers in alle 
vakdisciplines.

Gunstige 
marktconforme 
all-in tarieven.

Wij werken nauw samen met ZZP’ers in o.a. de volgende vakgebieden:

• Lassers / filtters 
• Technisch tekenaars / engineers
• Projectleiders / werkvoorbereiders
• (Technisch) managers a.i.

•      Electromonteurs / PLC programmeurs
•      Mechanisch monteurs / revisiemonteurs

•      Onderhoudsmonteurs / storingsmonteurs
•      Machinebankwerkers / verspaners

Trestec levert 
maatwerk voor 
iedere opdracht, 
groot of klein. 
Wilt u liever 
het complete 
project aan ons 
uitbesteden? 
Dat kan ook!



Trestec vertegenwoordigt een groot collectief van gedreven en kundige ZZP’ers in de 
techniek. In onze samenwerkingen met industriële opdrachtgevers vervullen wij een rol als 
hoofdaannemer en intermediair. Ons ervaren team begrijpt dat iedere industrie fluctueert en 
dat een gezonde capaciteitsbezetting mee moet bewegen. Dat flexibilisering werkt, wordt 
bekrachtigd door het alsmaar stijgende aantal ZZP’ers in Nederland. Met een omvangrijk 
netwerk van vakkundige ZZP’ers in de techniek slaan wij op actieve wijze een brug tussen 
vraag en aanbod. Onze werkwijze wordt hieronder uiteengezet.

Hoe werkt het?

Meld gratis en vrijblijvend uw opdracht bij ons aan; telefonisch of via info@trestec.nl.

Trestec onderzoekt de specifieke functie-eisen voor uw opdracht en informeert bij 
capabele aangesloten ZZP’ers naar hun beschikbaarheid.

Indien de aangesloten samenwerkingspartner voldoet aan de eisen én beschikbaar is, 
trachten wij een voor beide partijen acceptabele overeenstemming over condities te bereiken.

Vervolgens stellen wij desgewenst de ZZP’er persoonlijk aan u voor en maken we gezamenlijk inzichtelijk 
wat de kandidaat u te bieden heeft op het gebied van werkervaring, opleidingsniveau en algemene 
kennis en kunde. Ook werkethiek zal hierbij aan bod komen.

Wanneer u de samenwerking wenst aan te gaan, worden afspraken schriftelijk aan 
elkaar bevestigd.

Trestec draagt hierbij zorg voor alle documentatieverplichtingen die bij het werken 
met een ZZP’er verplicht worden gesteld.

De ZZP’er gaat voor u aan het werk en ook gedurende de opdracht zal Trestec 
betrokken blijven bij de voortgang en het waarborgen van kwaliteit.

Tot slot ontvangen wij na voltooiing van de opdracht graag uw feedback om 
onze dienstverlening en die van onze partners verder te optimaliseren.

Molenmakershoek 3, 
7328 JK Apeldoorn 
KvK: 62152084

Trestec B.V.
055 - 820 02 20 
info@trestec.nl 
www.trestec.nl

Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak!


