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isolatie|float|enkel|gehard|gelaagd|figuur|brandwerend|beloopbaar 



U wilt het beste voor uw klant, maar ook toegevoegde 
waarde. Werken met een vertrouwde glasgroothandel  
is een essentiële stap in de richting van een aantrekkelijk 
duurzaam en afgewerkt product. We werken samen met 
betrouwbare fabrikanten om u superieure producten in  
alle prijsklassen te brengen, en u kunt vertrouwen op 
nauwkeurige leveringen.  

 
Als het product niet voldoet aan onze 

kwaliteitsstandaard verkopen wij het niet. 
 
Van der ham levert onder meer aan aannemers, schilders, 
glaszettersbedrijven, kozijnfabrikanten standbouw, 
interieurbouw, scheepsbouw, jachtwerven en de 
meubelindustrie. 

waarom van der ham? 

Van der ham beschikt over een gigantische voorraad 
vlakglas, een expeditieafdeling met eigen kraanauto’s  
en een designkantoor dat alom geldt als hét regionale 
kenniscentrum op het gebied van vlakglas. De betrokken  
en klantvriendelijke medewerkers geven er voorlichting  
aan klanten, ontzorgen ze waar nodig en coördineren  
hier vandaan de complete goederenstroom. 
 
Dankzij de korte lijnen en snelle communicatie, zowel  
intern als extern, weet van der ham Glasgroothandel de 
klanten steeds adequaat te bedienen. Ook het feit dat 
iedere kantoormedewerker eerst ervaring heeft opgedaan 
op de werkvloer en daardoor over een goede technische 
kennis beschikt, levert daar zeker een bijdrage aan.  
De medewerkers worden voortdurend bijgeschoold zodat 
ze op de hoogte zijn van de laatst geldende normen in het 
Bouwbesluit en NEN-normeringen. 

De werkplaats wordt bemand door gemotiveerde en 
grotendeels in eigen huis opgeleide vakmensen die 
ouderwets vakmanschap en moderne technologie  
laten samenvloeien. 

 
Paradepaardje is de goed  

geoutilleerde slijperij waar vaklieden  
en een supermodern machinepark  

garant staan voor  
hoogwaardige eindproducten.  

 
Vrijwel elke bewerking wordt hier tot in de 
perfectie uitgevoerd: poly slijpen, facet slijpen, 
verstek slijpen, zandstralen, boren, glas buigen  
en CNC-bewerking. 



het assortiment 
 
 
 
• Floatglas  
• Draadglas  
• Figuurglas 
• Gelaagd glas  
• Gehard glas 
• Brandwerend  
• Kogelwerend   
• Geluidswerend  
• Beloopbaar glas  
• Blanke of in kleur uitgevoerde spiegels  
• Isolatieglas in de meest uiteenlopende 

samenstellingen 
 
Naast de standaard producten zijn ook allerlei  
bijzondere toepassingen leverbaar: glas in lood, 
monumentenglas, loodglas geëmailleerd/lakglas,  
priva-lite, okalux, en tal van andere toepassingen  
die wellicht niet eens in de productcatalogus staan.  
 
Ons assortiment gaat veel verder dan alleen glas, 
tenslotte zijn ook allerlei toebehoren voor het  
plaatsen van glas leverbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
Ook over het logistieke traject hoeft u zich geen  
zorgen te maken. In tegenstelling tot de meeste  
andere glasbedrijven beschikt van der ham 
glasgroothandel over een eigen wagenpark van  
2 vrachtwagens met kraan en resteel, en 2 bestel- 
wagens. De transporten worden gratis uitgevoerd.  
 
 
Daarnaast wordt op afspraak kraanassistentie  
verleend bij het plaatsen van grote ruiten. Ook  
voor het huren van zuigers bij dergelijke projecten  
is van der ham het juiste adres. 
 
 
Plaatsingswerkzaamheden worden niet uitgevoerd  
met uitzondering van de montage van hardglazen 
deuren, buitenproportionele speciale ruiten, 
hardglazen deuren, wanden, puien, trappenhuizen  
en balustraden. 

 

 VAN DER HAM BESCHIKT OVER 
EEN DESIGNKANTOOR DAT ALOM 

GELDT ALS HÉT REGIONALE 
KENNISCENTRUM OP  

HET GEBIED VAN VLAKGLAS 



Onze meerwaarde 
 
• Het creëren van uitzonderlijke producten met bijzondere 

aandacht voor detail 
• Gebruik alleen hoogwaardige materialen 
• Betrokken en klantvriendelijke medewerkers 
• Kenniscentrum voor vlakglas 
• Leveringen op het door u aangegeven adres 

Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

toonaangevend 
 
Van der ham is een toonaangevende leverancier met  
een eigen afdeling hardglas voor glazen scheidings-
wanden en deuren die  zowel  in commerciële als 
residentiële woningen kunnen worden gebruikt. Bent u 
op zoek naar een innovatieve en unieke designstijl?  
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAANDERSTRAAT 36 5348 LA  OSS TELEFOON (0412) 634455 

WEBSITE www.hamglas.nl E-MAIL info@hamglas.nl 
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Ook voor de montage van onze hardglas producten en 
grote ruiten kunt u rekenen op de service van van der 
ham. Wij beschikken over eigen monteurs en twee 
vrachtwagens uitgerust met kraan voor de benodigde 
kraanassistentie. Wij denken graag met u mee en 
helpen u graag met advies en indien gewenst het 
inmeten. Kortom … wij kunnen u geheel ontzorgen.  


