
Na een jarenlange samenwerking verwerft SCHÜTZ de 
Belgische reconditioneur Remi Tack. Deze transactie 
ondersteunt de ontwikkeling van de circulaire 
economie in de regio en stimuleert de duurzaamheid 
en het continue verbeteren van de dienstverlening 
naar de klanten. 

 SCHÜTZ verwerft de Belgische  
 reconditioneur Remi Tack 

S CHÜTZ tekende een aankoopcontract voor 
100% van de aandelen van Remi Tack. De 
Belgische leverancier van IBC’s en plastieken 

vaten uit Estaimpuis, opgericht in 1999, is één van 
de leidende bedrijven op vlak van reconditionering 
in de Benelux. Met z’n 53 medewerkers staat Remi 
Tack op het hoogste niveau inzake flexibiliteit, 
kwaliteit en duurzaamheid. Het familiebedrijf 
reconditioneert de opgehaalde verpakkingen 
volgens de meeste recente standaarden inzake 
milieu, veiligheid en kwaliteit. De werking van Remi 
Tack focust op milieu en duurzaamheid. Zo werd 

het gebruik van vers proceswater met meer dan 44% 
verminderd door het hergebruik van gerecycleerd 
en gefilterd proceswater in de eerste stappen van 
de reiniging; Remi Tack’s Mega Trailers hebben 
een capaciteit van 68 IBC’s in plaats van 52 IBC’s 
voor een standaard trailer en op alle daken werden 
zonnepanelen geplaatst. SCHÜTZ en Remi Tack 
zijn reeds lange tijd partners. De aankoop creëert 
synergiën voor beide bedrijven en levert de klanten 
bijkomende services.
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“We zijn de eigenaar Tom Tack en zijn management team 
dankbaar voor het vertrouwen en het geloof in ons”, zegt 
Roland Strassburger, CEO SCHÜTZ.  “Deze aanwinst laat 
ons toe ons portfolio van diensten aan onze Benelux 
klanten verder te ontplooien. Samen met Remi Tack 
komen we nog meer in de nabijheid van onze klanten 
en versterken we ons engagement voor een duurzame 
circulaire economie.”

Tom Tack, eigenaar van Remi Tack, vult aan: “Door onze 
jarenlange nauwe samenwerking als partners weten we 
dat Remi Tack bij SCHÜTZ in zeer goede handen is. De 
filosofieën van onze beide familiebedrijven zijn een 
perfecte match. We weten dat SCHÜTZ zijn belangrijke 
innovatiekracht zal inzetten om ons gamma van 
industriële verpakkingen verder te ontwikkelen en 
bijkomende reconditionering en recyclage diensten 
aan te bieden.” 

Met z’n 53 medewerkers staat Remi Tack op het hoogste niveau inzake 
flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid. Het familiebedrijf reconditioneert 
opgehaalde verpakkingen volgens de meeste recente standaarden inzake 
milieu, veiligheid en kwaliteit.


