
Persbericht 
 

Vanaf maandag 10 februari 2020 wordt de distributie en marketing van de Bio Sac 

200 verzorgd door Bertis Uitvaartbenodigdheden.    

 
Na ruim twee jaar zelfstandig de verkoop en distributie van de Bio Sac 200 filters te 
hebben verzorgd, vond exclusief importeur voor de Benelux Ann Kooijman het tijd 
om het stokje over te dragen aan een groothandel binnen de uitvaartbranche die 
kwaliteit en service hoog in het vaandel heeft staan.  
Bertis uitvaartbenodigdheden richt zich voornamelijk op de middelgrote en kleinere 
uitvaartondernemers, wat ook de doelgroep is van importeur Ann Kooijman. 

 
Ann Kooijman: “Na ruim twee jaar met het Bio Sac 200-team intensief 
samengewerkt te hebben om ons product in de markt te zetten vind ik het belangrijk 
om de distributie en marketing over te dragen aan een gerenommeerd bedrijf. Het 
lijkt mij effectiever en directer om de Bio Sac 200 filters via een bedrijf als Bertis aan 
te bieden.” 

 
Inmiddels hebben er in Nederland meer dan 500 opbaringen met de Bio Sac 200 
plaatsgevonden. Vooral de serene rust en de aanraakbaarheid van de overledene 
ervaren de nabestaanden als zeer prettig. 
 
Met deze samenwerking is voor Ann Kooijman de weg weer vrij om grotendeels 
vanuit Spanje te gaan opereren. Zij wil daar haar eerdere plan weer oppakken om 

voor Nederlanders die aan de Costa del Sol wonen of daar voor langere tijd 
verblijven de uitvaart te verzorgen. 

 
Bertis uitvaartbenodigdheden is een innoverende organisatie, die openstaat voor 
nieuwe ontwikkelingen binnen de branche. Directeur Sebastiaan Smit merkt dat 
verduurzaming binnen de uitvaartbranche een steeds grotere rol gaat spelen. Met de 

distributie van de Bio Sac 200 wil Bertis uitvaartbenodigdheden graag een steentje 
bijdragen aan de promotie van groene uitvaartproducten.   
 
“Met het opnemen van de Bio Sac 200 in ons programma kan Bertis een duurzamer 
alternatief aanbieden op het gebied van opbaren en verzorgen. Er is groeiende vraag 
van zowel uitvaartverzorgers als nabestaanden naar de Bio Sac 200. Ik kan mij dit 
goed voorstellen, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, rust en vernieuwing.”  

  
Bertis garandeert de continuïteit van de kwaliteit en service die uitvaartondernemers 
van Bio Sac 200 gewend zijn. Zowel telefonisch advies als daadwerkelijke verzorging 

bij families thuis kan ook via Bertis worden aangevraagd.  
 
Voor meer informatie: 

info@biosac.nl of post@bertis.nl 

 
Ann Kooijman 06 51328819 
Sebastiaan Smit 023 5424396 
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