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Wij willen onze Berner klanten dagelijks opnieuw enthousiast maken voor onze
prestaties, onze unieke producten en de passie voor ons werk. Wij slaan ook graag
ongebruikelijke paden in en stellen onszelf steeds weer nieuwe, veeleisende
doelstellingen. Wij willen voor u een ambitieuze partner zijn die een duurzame
bijdrage levert aan uw succes.

Wij willen dat onze klanten zich bij ons thuis voelen. Daarom is uw visie op
de dingen voor ons van groot belang. Samen met u willen wij het merk Berner
ervaren en tot een belevenis maken. Wij zien uit naar uw opmerkingen,
verbeteringen en vele interessante gesprekken.

Even een woordje
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Wij zijn blij dat u onze klant bent. Elk van onze medewerkers zal alles in
het werk stellen om voor u het beste resultaat te behalen. Voor ons staat
vooral centraal dat wij altijd persoonlijk bereikbaar zijn, wij nemen de tijd
voor u en uw wensen. Wij willen niet alleen volledig voldoen aan de
verwachtingen van onze klanten maar deze overtreffen - en steeds weer
verrassen met nieuwe ideeën en producten.
Wij dragen het intensieve contact met onze klanten hoog in ons vaandel,
want alleen op die manier kunnen we op elke individuele wens ingaan. Wij
zijn pas tevreden als u dat ook bent.

Klantgerichtheid
Verrassend anders en ongekend persoonlijk



Verder dan het product

Kwaliteit betekent voor ons meer dan alleen de productkwaliteit. Dat is
voor ons vanzelfsprekend en wordt door innovatieve en efficiënte
kwaliteitscontroles dagelijks gegarandeerd. Daarnaast staat de jarenlange
ervaring van onze medewerkers met hun gefundeerde kennis en creatieve
ideeën voor de permanente kwaliteitsverbetering van het merk Berner.
Innovatieve en betrouwbare leveranciers completeren dit beeld met
succes.
Kwaliteit betekent voor ons echter ook continuïteit en betrouwbaarheid,
dat bewijzen we al meer dan 50 jaar, elke dag opnieuw.

Kwaliteit
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Vakmanschap
Onze medewerkers maken het verschil

Ieder van ons kent zijn sterke punten. Samen delen we onze kennis en
ervaring in vol vertrouwen, open en eerlijk. Gekwalificeerde en gemotiveerde
medewerkers vormen een belangrijk onderdeel voor het succes van onze
onderneming. Onze belangrijkste motivatie is om elke dag beter te worden
en te kunnen voldoen aan de hoogste eisen. Daarom breiden we onze
mogelijkheden en kennis continu uit met individuele bijscholing. Onze
kennis is uw voordeel.
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Wij blijven nieuwsgierig en staan open voor veranderingen. De communicatie
met onze klanten en collega's vindt plaats langs directe kanalen, persoonlijk
en verantwoordingsbewust. Op die manier kunnen we snel en
ongecompliceerd ingaan op uw voorstellen en behoeften. Onze
veelzijdigheid maakt ons tot een sterk team dat alle wensen van de klant
binnen de kortste keren omzet in passende oplossingen voor de markt.

Flexibel reageren, actief ageren

Flexibiliteit
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Samen bereiken we meer. Wij waarderen elkaar en dragen de verant-
woordelijkheden over aan elk lid van het team. Om ervoor te zorgen
dat altijd volledig aan deze verantwoordelijkheden wordt voldaan,
ondersteunen we elkaar en worden we sterker door samenwerking. Echte
teamspirit ontwikkelt zich door loyaal gedrag en respect. Elke medewerker
van ons team heeft zijn speciale sterke kanten en kennis en zet deze altijd
in voor onze klanten. Dat maakt ons tot een succesvol team en een
betrouwbare en sterke partner.

Loyaliteit en respect

Teamspirit
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