Groep De Wit
Antwerps familiebedrijf sinds 1947

Groep De Wit brengt duurzaamheid,
innovatie en efficiëntie naar iedereen in de
scheep- en pleziervaart. Zo beantwoorden
wij de specifieke noden van onze klanten
qua beleving en productiviteit op de meest
deskundige en flexibele wijze.

MISSION STATEMENT GROEP DE WIT

6

Bedrijven

+70

Medewerkers

+1.000 m²
Winkelruimte

+15.000
Producten

14

400 000 000 L

Schepen

Gasolie per jaar

3

€200.000.000

Tankwagens

Groepsomzet

Geschiedenis
Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog blijft er veel
militair materiaal van de geallieerden achter in onze contreien.
De Amerikaanse tanks hebben motoren van het merk General
Motors. De motoren worden uit de tanks gehaald en in de
schepen
ingebouwd.
Zo
is
de
motorisatie
in
de
binnenscheepvaart op gang gekomen. En wie motorisatie zegt,
zegt natuurlijk brandstof… en bunkeren.

Charles De Wit : 1947 - 1987
Charles en zijn echtgenote Françoise waren schipperskinderen in
hart en nieren. Charles bouwde eigenhandig tanks en een
handpomp op een tjalk om te beginnen bunkeren in de haven
van Antwerpen.

Theo De Wit : 1967 - 2013
Theo en zijn echtgenote Ria werkten meer dan veertig jaar voor
het bedrijf. Theo deed de firma verder uitgroeien tot een
belangrijke professionele bunkeraar in de binnen- en zeevaart.

Peter De Wit : 1992 tot heden
Peter en zijn echtgenote Ilse bouwden De Wit Bunkering uit tot de
grootste speler in België. Vandaag is de Charles De Wit Holding
eigenaar van De Wit Bunkering, Belgian Trading & Bunkering,
Nassau Scheepsbenodigdheden, De Wit Transport en Nassau
Technics.

Ons team

Voor haar medewerkers creëert groep De Wit een thuishaven
waar ieder individu zijn/haar talent kan ontwikkelen.

Nassau
Scheepsbenodigdheden
Nassau Scheepsbenodigdheden staat sinds 1948 bekend
als dé scheepswinkel met het meest uitgebreide
assortiment en deskundig advies. In de afgelopen jaren is
Nassau Scheepsbenodigdheden dankzij een enthousiast
team uitgegroeid tot een begrip binnen de binnenvaart en
pleziervaart.

Professional / Binnenvaart
Rederijtool Nareto
Gecombineerde leveringen met bunkerboot 7/7
Persoonlijk advies
Antwerp Nautical Event
Yachting
Verkoop & verhuur sloepen
Antwerp Nautical Center
Koophaven & watersportwinkel
Tanken pleziervaart

Nassau
technics
Nassau Technics is uw partner voor onderhoud en
herstellingen aan plezierjachten.
Dankzij een professionele werkplaats gecombineerd met
de nodige expertise kunnen we een brede waaier aan
diensten bieden. Uniek is ook onze onderhoudssteiger
van 50 meter waar uw boot gerust afgemeerd kan blijven
tijdens herstellingen of installatie.
Diensten:
Onderhoud & herstelling aan buitenboordmotoren
Onderhoud & herstelling aan binnenboordmotor
Verwarming en AC
Navigatieapparatuur
Rompbehandelingen
Veiligheid
Merken:

Antwerp
Nautical Center
TOTAALCONCEPT PLEZIERVAART
Het Antwerp Nautical Center is een totaalconcept voor de
pleziervaarder op een centrale locatie in Vlaanderen. Samen
met onze partners geven we een antwoord op al jouw vragen.

We streven ernaar op al uw watersport-gerelateerde vragen te
kunnen antwoorden. Onder het dak van het Antwerp Nautical
Center vind je verschillende gevestigde waardes en ook
nieuwe bedrijven. Op het interactieve platform kan je terecht
bij een vertegenwoordiger van onze verschillende partners.
Partners:

Antwerp Nautical Event
Gratis jaarlijks event voor binnenvaart & yachting. Samen met een 40-tal gespecialiseerde partners verwelkomen we u op het
Antwerp Nautical Event bij Nassau Scheepsbenodigdheden in de Antwerpse Stadshaven. Kom en geniet van het uitgebreide pakket
aan demonstraties, rondvaarten, bezoek aan diverse schepen en jachten, gratis advies en lezingen voor zowel de pleziervaarder als
de binnenvaarder.

De
Wit
bunkering

Onze diensten
Gasolie binnenvaart
Gasolie industrie
Drinkwater
Smeerolie
Ad Blue
Onze merken

Uw specialist in bunkering
Sinds 1947 heeft De Wit Bunkering een sterke
reputatie opgebouwd als correcte en kwaliteitsvolle
leverancier. Dit verklaart het succes waarom de
meeste rederijen met De Wit Bunkering werken. De
Wit Bunkering N.V. is een toonaangevend
bunkerbedrijf voor binnenvaart & industrie.

De
Wit
transport
Sinds 1996 investeert De Wit Transport in niche
transporten in opdracht van duurzame relaties.

De Wit Transport heeft 3 jonge dubbelwandige
bunkerschepen voor haar zusterfirma Belgian
Trading & Bunkering en een dubbelwandig
laadschip voor de bevoorrading van haar
zusterfirma De Wit Bunkering.
Sinds 2008 vaart het schip Antigoon dedicated voor
Tereos uit Aalst met bio-ethanol. Hier werd op
maat van de klant geïnvesteerd omdat er geen
schip van dit beperkte tonnage (447 T) voldeed aan
alle normen om in Aalst dit product te mogen laden.
Sinds 2020 vaart het schip Paljas dedicated voor
Europiren & Timab voor het leveren van
Magnesium Hydroxide aan zeeschepen in de
havens Antwerpen en Rotterdam. Dit schip werd
hiervoor aangekocht.

BTB
Belgian trading & bunkering

Sinds 1996 is Belgian Trading & Bunkering (BTB) actief in het leveren van gasolie aan
zeeschepen. De leveringen worden gedaan door eigen bunkerschepen en toegewijde
eigen medewerkers. Dit maakt ons uniek in de zeevaartbunkering. Daardoor is BTB al
vele jaren een betrouwbare partner voor zowel grote internationale als kleinere lokale
rederijen. De meeste leveringen gebeuren in de haven van Antwerpen. We bedienen
echter ook Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen, Gent, Brugge en Zeebrugge. Kleinere
hoeveelheden kunnen eveneens per vrachtwagen worden geleverd.
Ook in de zeevaart beweegt er heel veel op weg naar duurzaamheid. We volgen de
ontwikkelingen van nabij en zullen niet nalaten te investeren om onze rol verder te
kunnen blijven spelen.

Contact
De Wit Bunkering NV
Adres: Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen
E-mail: info@dewit-bunkering.com
Tel: +32 3 231 36 36
BTW: BE 0412.697.584

Nassau Scheepsbenodigdheden BV
Adres: Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen
E-mail: info@nassau.be
Tel: +32 3 233 00 67
BTW: BE 0552.681.848

Belgian Trading and Bunkering BV
Adres: Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen
E-mail: mail@btb-bunkering.com
Tel: +32 3 201 28 62
BTW: BE 0458.116.944

Charles De Wit Holding NV
Adres: Steenhouwersvest 20/2, 2000 Antwerpen
E-mail: info@dewit-bunkering.com
Tel: +32 3 231 36 36
BTW: BE 0897.192.986

De Wit Transport BV
Adres: Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen
E-mail: info@dewit-transport.com
Tel: +32 3 231 36 36
BTW: BE 0458.769.814

Nassau Technics NV
Adres: Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen
E-mail: info@nassau-technics.com
Tel: +32 3 328 00 95
BTW: BE 0864.473.995

