
Donderdag 27 oktober 2016; Vredestein banden. 

Vanavond gaat het over een door veel mensen onderschatte  onderdelen van de au-
to en wel de banden.  
We hebben Michiel van Koeverden van  Apollo Vredestein B.V. Nederland bereid 

gevonden om vanavond ons bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het ge-

bied van banden.                                        

Apollo Vredestein B.V. maakt onderdeel uit van Apollo Tyres Ltd uit lndia. Apollo 

Tyres is een multinational met kantoren en productielocaties in onder meer India, 

Zuid-Afrika en Nederland. Het is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie 

die trots is op haar unieke identiteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Indiase 

stad Gurgaon.  

Het Nederlandse Apollo Vredestein B.V. heeft haar hoofdkantoor in Enschede en 

ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige banden onder de merknamen 

Apollo en Vredestein.  

Het merk Vredestein bestaat al ruim honderd jaar en heeft 
zich in die jaren ontwikkeld tot een premium merk in de bandenin-
dustrie. Onder deze merknaam verkopen wij onder andere perso-
nenwagenbanden, banden voor agrarische en industriële toepas-
singen en banden voor tweewielers. Een belangrijk deel van onze 
autobanden wordt ontworpen door het Italiaanse designhuis 
Guigiaro. 

Het merk Apollo is het mainstream merk van ons bedrijf met OE-
aspiraties in Europa (eerste montage). Onder deze merknaam 
verkopen we personenwagenbanden in een groeiend aantal Euro-
pese landen. De omzet realiseren ze voor het overgrote deel bui-
ten Nederland.                      

Afd. Rotterdam  

Uitnodiging 
Dinsdag 25 oktober 2016; Vredestein banden. 



Programma; 
 
Deel 1: Uitleg over het bandenlabel (met bijbehorende regelgeving).  
 
Deel 2: Evaluatie bandenlabel.  
 
Deel 3: Introductie van een wegdeklabel.  
            
Als er vragen zijn zal Michiel daar uiteraard op ingaan. 
 

                     Introducés zijn van harte welkom. 
 
 

Locatie;       Swedoro.                                                                                      

Datum;        Dinsdag 25 oktober 2016                                                                                                                   

Inloop;       19.30 uur                                                                              

Aanvang:    20.00 uur                                                                            

Adres;         Michelangelostraat 46 

                    3066 NM   Rotterdam  

            

Een deel van de producten wordt onder hun toezicht geproduceerd bij partners in 
India en Thailand. Zij hebben zodoende vaste voet in diverse landen in het Verre 
Oosten. Het bedrijf heeft  1800 medewerkers.  

 

       Met vriendelijke groet, 

  vice-voorzitter.atc-rotterdam 

       Web Site beheerder 

           Arie Monster 
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