


Visserijcoöperatie Urk is al bijna 100 jaar 
een begrip in de maritieme wereld. Als 
professioneel maritieme specialist on-
derscheiden wij ons door het aanbie-
den van een full-service concept van 
zowel goederen als diensten. 

De Visserijcoöperatie Urk is in 1922 opgericht. Het 
hoofddoel van de oprichters was om de vraag naar 
gasolie en vetten te bundelen, waardoor zij dit als 
organisatie gezamenlijk en goedkoper konden inko-
pen. Ook vandaag de dag is dit nog steeds één van de 
hoofddoelen van de Visserijcoöperatie Urk.

Als coöperatie gaan wij innovatief te werk, waardoor 
onze leden, partners en klanten gebruik kunnen ma-
ken van onze ongeëvenaarde service, (maritieme) 
kennis en betrouwbaarheid.

VCU beschikt over drie moderne bedrijfspanden op 
Urk. De activiteiten van VCU zijn ondergebracht in vijf 
verschillende werkmaatschappijen, namelijk: 

n  VCU Oil B.V.

n  VCU TCD B.V.

n  VCU Maritime B.V.

n  VCU Store B.V.

n  VCU Safetycentre B.V.

Het moderne wagenpark van VCU bestaat uit ser-
vicebussen en kraanwagens. Deze worden ingezet 
om leveringen en reparaties op locatie, snel te kun-
nen uitvoeren. Ons werkgebied betreft voornamelijk 
West-Europa.



VCU (Fishery Cooperation Urk) has been a brand name in the 
maritime world for almost 100 years. As a professional maritime 
specialist, we offer full service for both goods and services. 

VCU was established in 1922. The main goal of the founders was 
to combine the demand for gas oil and grease, so that it could be 

bought cheaper collectively. Till now this is one of the main goals of VCU.

As a cooperation, we work innovatively, so that our members, partners and 
customers can use our unequalled service, (maritime) knowledge and reliability.
VCU has three modern properties in Urk. The activities of VCU are divided into 
the following five different subsidiaries:

n  VCU Oil B.V.

n  VCU TCD B.V.

n  VCU Maritime B.V.

n  VCU Store B.V.

n  VCU Safetycentre B.V.

The modern fleet of cars consists of service vans and loader crane trucks. These 
are used to quickly operate in case of delivery and reparation on the desired 
location. We mainly operate in Western Europe.



VCU Oil is verantwoordelijk 
voor de levering van gasolie, 
smeerolie en vetten aan 
haar vloot. Zaken waar uw 
varende onderneming niet 
zonder kan. Producten waar 

ook met de grootste zorg mee omgegaan 
moet worden, omdat zij het hart van de 
schepen in topconditie moeten houden. 
VCU verzorgt vanuit een uitgebreid netwerk 
kwaliteitsproducten over heel Europa. 
Vanuit het kantoor op Urk wordt de logistiek 
van de grote stroom brandstoffen en 
smeermiddelen gecoördineerd en worden 

de prijzen bewaakt middels moderne 
apparatuur, die dag en nacht de beursprijzen 
volgen.

Smeermiddelen
VCU levert sinds jaar en dag smeermiddelen 
en vetten in alle soorten en maten en in elke 
gewenste verpakking. Wij zijn specialist in 
de merken Gulf, Mobil, Shell, Total, Kroon 
en Kuwait, maar leveren in principe alle 
merken en op iedere plek in Nederland. Onze 
service biedt daarnaast het analyseren van 
smeeroliemonsters en het verstrekken van 
een deskundig advies.



VCU
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il B.V.
VCU Oil is responsible for the delivery of gas oil, 

lubricants and grease to its customers. These articles 
are necessary for your sailing company. Products 
that we have to treat with the utmost care, because 
they have to keep the heart of your vessel in top 
condition.

VCU supplies quality products from its extended network 
throughout Europe. From the office in Urk the logistics of fuels and 
lubricants is coordinated , and prices are monitored by means of 
modern equipment, that follow the oil prices day and night.

Lubricants
For many years VCU has been supplying lubricants and greases in all 
sorts and measures and in every desired packing. We are specialist 
in the brands Gulf, Mobil, Shell, Total, Kroon and Kuwait, but in 
principle we deliver all brands on all places in the Netherlands. Our 
service also offers the analysis of lubricants samples and giving 
professional advice.



VCU TCD is de machinefabriek van VCU, en is ge-
specialiseerd in het verlenen van technische ser-
vice en het verrichten van reparaties, revisies, 
(grootschalige) verbouwingen, afbouw en nieuw-
bouw van allerlei schepen. Een van de sterkste 
punten van VCU TCD is dat deze werkzaamheden 

op het schip op locatie kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor be-
schikt VCU TCD over een uitgebreid servicewagenpark, mobiele 
werkplaats en kraanwagens. 

VCU TCD beschikt over een uitgebreid en modern machinepark, 
zoals draai- en freesbanken, computergestuurde kant- en knip-
banken, plaatwalsen, MIG-, MAG- en TIG-lasapparatuur en een 
waterstraalsnijmachine. 

OSEY Urk Winches
OSEY Urk Winches zijn ontstaan vanuit de unieke combinatie van 
IJslandse en Nederlandse visserijkennis en technisch vakman-
schap. Tegenwoordig vist meer dan 90% van de IJslandse fly-
shoot vloot met OSEY lieren en vindt de productie van de OSEY 
Urk Winches plaats in Nederland, bij VCU TCD. 
Type OSEY Urk Winches:
• Flyshoot Winches • Trawl Winches • Net Winches

OSEY Urk Winches worden geleverd met zowel hydraulische- als 
elektrische aandrijvingen. Ook de geautomatiseerde besturings-
systemen voor de lieren, zijn ontwikkeld voor zowel hydrauli-
sche- als elektrische systemen aan boord van de schepen.
Ook voor de complete refit van schepen is VCU uw partner, voor 
een compleet en efficiënt project met de nieuwste en meest be-
trouwbare technologie.

VCU Catch Processing
VCU TCD is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en in-
stalleren van vangstverwerkingssystemen, bedoeld voor de ver-
werking van verse vis, aan boord van visserijschepen. Complete 
vangstverwerkingssystemen, inclusief transport- en opvoerban-
den, (bubble-jet) spoelmachines, goten, opvangbakken, sorteer- 
en weegoplossingen en koel- en ijsmachines.
VCU TCD ontwerpt vangstverwerkingsinstallaties in nauwe sa-
menwerking met de klant. De volledige productie van het sys-
teem vindt plaats in onze eigen fabriek die is uitgerust met de 
modernste hightech-machines. De complete installatie van een 
vangstverwerkingssysteem aan boord van uw schip is voor ons 
geen probleem!
VCU TCD is tevens gespecialiseerd in het onderhoud en reparatie 
van bestaande vis- en vangstverwerkingsinstallaties.

VCU CatchManagement
VCU CatchManagement is een gebruiksvriendelijk sorteer- en 
weegsysteem voor een compleet vangstoverzicht. 
De bemanning van het schip kan op een eenvoudige manier de 
vangst sorteren en afwegen in de viskisten met het VCU Catch-
Management systeem en zorgt ervoor dat de schipper een real-
time overzicht heeft van de gevangen vis. 
De VCU CatchManagement software is modulair opgebouwd en 
kan zodoende uitgebreid worden met verschillende extra modu-
les. Voorbeelden van deze modules zijn CatchLocator (traceabi-
lity), exportmodule (voor bijvoorbeeld e-logboek), kistenbeheer 
en RFID registratie.
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VCU Cooling & Ice
VCU is gespecialiseerd in de koeling van vis (scherfijs of slurry-
ijs) en de koeling van de opslagruimte. Zowel in de visserij als in 
de visverwerkende industrie.
De VCU scherfijsmachines zijn uitgerust met een verticale (sta-
tionaire) ijsmaker, die volledig gemaakt is van roestvaststaal. 
Daarnaast leveren wij slurry-ijs machines in verschillende capa-
citeiten. Slurry-ijs zorgt voor een maximaal oppervlaktecontact 
met het te koelen product waardoor het product onmiddellijk 
afkoelt tot in de kern. Het belemmert de mogelijke groei van 
schadelijke bacteriën en chemische reacties, daardoor is de 
houdbaarheid van het product aanzienlijk langer. Een ander 
groot voordeel van de VCU slurry-ijs machines is dat het ijs ge-
pompt kan worden, hetgeen logistiek een groot voordeel kan 
opleveren.

Generatorsets
VCU TCD levert wereldwijd custom build containeroplossingen 
en/of behuizingen voor generatorsets. Desgewenst kunnen wij 
deze oplossingen ook geluidsarm maken en modulair leveren.

Groothandel/magazijn
De VCU TCD beschikt over een eigen technische groothandel, 
waardoor een snelle levering van onderdelen, service en kwali-
teit gewaarborgd wordt. 
Tevens levert VCU TCD een groot aantal merken pompen en is 
in staat om de levering van en service aan compressoren en hy-
droforen te verzorgen. 



VCU TCD is the engineering factory of VCU, and 
specialized in technical service and repairs, 
overhauling, large-scale alterations, completion 
and construction of all kinds of vessels. One 
of the best points of VCU TCD is, that all the 
work can be done on the ship on the desired 

location. For this purpose VCU TCD has an extended fleet of 
service vans, a mobile workplace and loader crane trucks.
VCU TCD has an extended range of modern machines ,as 
lathes, millers, computer controlled iron cutting machines, 
rolling mills, MIG-, MAG- and TIG welding apparatus, and 
water jet cutting machines.

OSEY Urk Winches
OSEY Urk Winches are developed from the unique 
combination of Icelandic and Dutch fishing knowledge and 
technical craftsmanship. Nowadays more than 90% of the 
Icelandic flyshooting (Danish seining) fleet is fishing with 
these OSEY Winches and the production of OSEY Urk Winches 
is in The Netherlands, at VCU TCD.
Types of OSEY Urk Winches:
• Flyshoot Winches • Trawl Winches • Net Winches

OSEY Urk Winches are delivered with both hydraulic- as 
electric drives. Also the automatic winchcontrol systems are 
developed for both hydraulic- and electric systems onboard 
the fishing vessels. Also for the complete refit of vessels, VCU 
is your partner, for a complete and efficient project with the 
newest and most reliable technology.

VCU Catch Processing
VCU TCD is specialized in designing, producing and installing 
of catch processing systems, for processing fresh fish 
onboard the fishing vessels. Complete catch processing 
systems, including conveyor- and transport belts, (bubble-
jet) washing machines, gutters, collectionbins, grading- and 
weighing solutions, cooling- and (slurry) ice machines.
VCU TCD designs catch processing installations in close 
consultation with the customer. The complete production 
of the system takes place in our own factory, equipped with 
the most modern and high-tech machines. The complete 
installation of a catch processing system onboard your vessel 
is no problem for us.
VCU TCD is also specialized in maintenance and repair of 
existing fish- and catch processing installations.

VCU CatchManagement
VCU CatchManagement is a user-friendly grading- and 
weighing system for a complete catch-overview. 
The crew of the vessel can easily grade and weigh the 
fishboxes with the VCU CatchManagement system and it gives 
the skipper a real-time overview of the caught fish onboard.
The VCU CatchManagement software has a modular structure 
and can be extended with several extra modules. Example of 
these modules are CatchLocator (traceability), exportmodule 
(for example E-logbook), boxes-management and RFID 
registration.



VCU Cooling & Ice
VCU is specialized in cooling of fish (flake-ice and slurry-ice) and the cooling of the storage 
areas in the fishing- and fish processing industry.
The VCU flake-ice machines are equipped with a vertical (stationary) icemaker drum, 
made entirely of stainless steel. Besides that VCU makes slurry-ice machines in various 
capacities. Slurry-ice ensures maximum surface contact with the product to be cooled, so 
that the product immediately cools down to the core. It hinders the possible growth of 
harmful bacteria and chemical reactions, which means that the shelf life of the product is 
considerably longer. Another major advantage of the VCU slurry ice machines is that the 
ice can be pumped, which can be a major logistical advantage.

Generator sets
VCU TCD delivers custom build container solutions and/or casing for generator sets. If 
required we can deliver these solutions silent and modular.

Wholesale/warehouse
VCU TCD has an own technical wholesale, so that quick delivery of spare parts, service 
and quality is guaranteed. We also supply a huge number of brands of pumps and we are 
able to take care for the delivery and maintenance of compressors and hydrophores.

VCU
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 B.V.



VCU Maritime is gespecialiseerd in het optuigen van schepen die 
werkzaam zijn binnen de visserij, offshore en binnenvaart. Hiervoor 
kunnen wij diverse soorten staaldraad, ketting, hardware, touw en 
netwerk klant specifiek leveren en installeren op locatie in Europa.   

Service op locatie:
Ook het volledig uitrusten van schepen op maat en het begeleiden van de beman-
ning behoort tot onze dienstverlening.
Door middel van ons volledig ingerichte wagenpark bieden wij uitstekende service 
op locatie. Hiervoor hebben wij 3 kraanwagens met een capaciteit van 65ton/mtr 
tot 110ton/mtr. Verder zijn de kraanwagens uitgerust met een hydraulisch systeem 
en grote lieren waarmee wij onze draden en touwen onder spanning kunnen op-
draaien bij uw schip op locatie. En tegelijkertijd de oude draden en touwen afdraai-
en en afvoeren.

Faciliteiten:
Dankzij onze 22 meter hoge nettenschacht (uniek in Nederland) kunnen we de vis-
netten volledig in de visstand uithangen. Voor de twinrig en flyshoot visserij kun-
nen er netten tot 40 meter stijf gezet worden tussen lierpalen. 
Al met al heeft VCU Maritime een productie oppervlakte van ruim 4.000 m2.
Hier maakt ons ervaren en gecertificeerd personeel onze producten met een hoge 
kwaliteit klaar voor gebruik. Hierbij is geen 9-tot-5-mentaliteit waardoor wij ook 
snel en adequaat kunnen reageren op elke situatie.

Visserij
VCU Maritime levert voor het varend visserijbedrijf de complete uitrusting voor de 
visserij! Denk hierbij aan:
-  Compleet klaargemaakte Dyneema of staaldraad vislijnen,
-  Compleet klaargemaakte flyshoot lijnen,
-  Compleet klaargemaakt visnetten voor diverse visserij methoden,
-  Allerhande toebehoren voor aan boord van de schepen,
-  Grote voorraad van 1.500 m2 waardoor snel geleverd kan worden, voor de fly-

shoot, boomkor, twinrig, quadrig, garnalen en outrig.

Offshore: 
Voor de offshore heeft VCU Maritime alles in huis om uw schip compleet uit te rus-
ten voor het werk in de offshore. 
Ook voor de binnenvaart en industrie kunnen wij u voorzien van het complete tui-
gagepakket. 
Denk hierbij aan sleep,- of ankerkettingen. Of sleep-, koppel-, neuring-, ankerdra-
den en diverse andere draden van staaldraad, HMPE of Dyneema. En allerhande 
soorten meertouwen.

Alle producten die wij leveren kunnen wij voorzien van een VCU certificaat. En op 
aanvraag kunnen de producten onder klasse (IACS) geleverd worden.  

Indien u andere klant-specifieke eisen hebt is dit natuurlijk altijd bespreekbaar. 
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VCU Maritime is specialized in the rigging of vessels who are active 
in the fishery, offshore and inland shipping. For this we can supply 
and install various types of steel wire, chain, hardware, ropes and 
netting according to the customer’s specifications on location in 
Europe.

Service on location:
The complete custom-made equipment for the vessels including the guiding of the 
crew is something we can supply to our customers. 
With our full equipped fleet of trucks and cars we can offer an excellent service 
on location. We have 3 trucks provided with a hydraulic crane and capacity from 
65ton/mtr to 110ton/mtr. 
Furthermore, the trucks are equipped with a hydraulic system and large winches 
with which we can turn on our steel wire and ropes under tension at your ship on 
location. In the same time we can turn of your old steel wires and rope.

Facilities:
Thanks to our 22 meter high net tower (unique in the Netherlands), we can hang 
the fishing nets completely in the fish position. For twinrig and flyshoot fishing, we 
can set fishing nets with a rockhopper to 40 meters between our winches.
All together, VCU Maritime have a production area of   more than 4,000 m2.
Our experienced and certified staff prepares our products with high quality ready 
for use. There is no nine-to-five-mentality, which means that we can respond 
quickly and adequately to every situation.

Fishing
VCU Maritime supplies the complete equipment for the fishery! Think about:
-  Completely prepared Dyneema warps or steel wire warps,
-  Complete prepared flyshoot lines,
-  Complete prepared fishing nets for various fishing methods,
-  All kinds of accessories for on board of the ships,
-  Large stock of 1,500 m2, so we can deliver quickly,

for the flyshoot, beam trawl, twinrig, quadrig, shrimp and outrig.

Offshore:
For the offshore, VCU Maritime has everything to completely equip your ship for 
in the offshore.
We can also supply the complete rigging package for the inland shipping and 
industry. For example the towing-, or anchor chains. Or towing-, pull-, and anchor 
cables and several other cables produced from steel wire, HMPE and Dyneema. 
Furthermore all kinds of mooring ropes. 
We can deliver all our products with a VCU certificate. On request they can be 
delivered under class (IACS).

If you have any customer-specific requirements, please let us know. 
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De VCU Store is een begrip geworden in de hele maritieme sector. 
Vanuit VCU Store wordt dagelijks een breed spectrum aan diverse 
maritieme producten geleverd uit het zeer uitgebreide en diverse 
assortiment. Niet alleen binnen Nederland, maar ook wereldwijd 
zet VCU Store producten af aan haar afnemers.

VCU Store beschikt over een hypermoderne verfmengmachine van Sigma PPG 
Marine Coatings. Vanuit onze store kunnen wij alle verfsystemen, primers etc. in 
gewenste kleuren maken. Ook voor nieuwbouw- en renovatieprojecten kunt u bij 
ons terecht voor deskundig advies op maat.

VCU Store beschikt over een breed assortiment EU-goedgekeurde conserverings-
middelen voor kreeft, krab, inktvis, garnalen, schelpdieren en diverse vissoorten. 

VCU Store biedt een breed assortiment verf, schuur en slijpmaterialen, gereedschap, 
visserij- en werkkleding, proviand, schoonmaakmiddelen, telefonie, scheeps- en 
machinekamer benodigdheden, blokken en sluitingen, accu’s, elektra, watersport 
artikelen, fenders en boeien en natuurlijk een ruim assortiment visserijartikelen.

VCU Store biedt vele mogelijkheden én een scherpe prijs, omdat er rechtstreeks bij 
de producenten en importeurs wordt ingekocht. 
VCU Store staat voor service en kwaliteit! 



The VCU Store is a household name in the entire maritime sector. Our store daily 
ships an extensive and diverse range of maritime products. VCU Store sells 
products to its customers from the Netherlands all around the world.
 
VCU Store has an ultramodern paint mixing machine from Sigma PPG Marine 
Coatings. In our store, we can produce all paint systems, primers, etc. in any 

desired color. You can also ask our expertise in new construction and renovation projects.
 
VCU Store has a wide range of EU-approved preservatives for lobster, crab, squid, shrimp, 
shellfish and various types of fish.
 
VCU Store offers a wide range of paint, sanding and grinding materials, tools, fishery and work 
clothing, supplies, cleaning products, communication, ship, and engine room supplies, blocks 
and closures, batteries, electricity, water sports items, fenders, and buoys. Of course, we also 
offer a wide range of fishery items.
 
VCU Store offers many options and a competitive price because purchases are made directly 
from producers and importers. VCU Store is proud of its service and quality level!

VCU
 Store B.V.



VCU Safetycentre, ons volledig ISO 9001 gecertifi-
ceerd veiligheidscentrum, richt zich op de veilig-
heid. Of dat nu aan boord van een schip of in een 
bedrijf is. Uw veiligheid wordt gegarandeerd door 
het periodiek keuren en certificeren van producten 
zoals vlotten, hijs- en hefmiddelen, reddingsvesten, 

brandblussers en medicijnkisten.

Vlotten
VCU Safetycentre keurt en levert voor zowel de beroepsvaart als 
de watersport reddingsvlotten toegespitst op de eisen van de 
klant. VCU is dealer van de Franse topmerken Zodiac (beroeps-
vaart) en Plastimo (watersport) en is gecertificeerd om beide mer-
ken te keuren. 
Voor de beroepsvaart levert VCU Zodiac SOLAS goedgekeurde red-
dingsvlotten met zowel een jaarlijkse keuring als een tweeënhalf-
jaarlijkse keuring.
Ook bestaat de mogelijkheid om een huurcontract aan te gaan, 
hierover kunnen de medewerkers van VCU Safetycentre u uitge-
breid informeren.
De keuringen aan de reddingsvlotten, maar ook aan de verschil-
lende typen reddingsvesten, worden verricht door onze gecertifi-
ceerde keurmeesters.

Reddingsvesten
VCU Safetycentre is gecertificeerd om een groot aantal 
merken reddingsvesten te keuren en te certificeren voor 
zowel beroepsvaart als watersport. VCU Safetycentre is 
dealer van Mullion en heeft als SOLAS reddingsvest de 
Mullion Hi-Rise in het pakket. Alle reddingsvesten kunnen 
tevens worden uitgerust met de volledig automatische Ea-
syOne AIS-personal locator beacon (PLB).

Certificering
Alle producten die wij leveren kunnen wij voorzien van een 
certificaat. Deze certificaten kunnen wij klantspecifiek uit-
voeren, door bijvoorbeeld gebruik te maken van PO num-
mers, om dit volledig naar uw eigen certificeringsysteem 
in te richten. Wij archiveren alle certificaten onder bijvoor-
beeld: scheepsnummer, PO nummer of documentnum-
mer, zodat het betreffende certificaat snel beschikbaar is 
indien de klant dit ergens voor nodig heeft. Wij werken 
met de volgende klassebureaus: Lloyds, Bureau Veritas en 
Germanischer Lloyd. Indien u andere klantspecifieke eisen 
hebt is dit natuurlijk altijd bespreekbaar.

Hijs- en hefmiddelen
VCU Safetycentre levert het complete pakket aan hijs- en 
hefmiddelen in diverse soorten en kwaliteiten.



VCU
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VCU Safetycentre, our completely ISO 
9001 certified safety Centre, aims on 
safety.
Whether on board or ashore, your 
safety is guaranteed by periodically 
checking and certifying of products as 

rafts, hoists and lifting tackles, life jackets, fire extin-
guishers and  medicine boxes.

Life rafts
VCU Safetycentre examines and supplies life rafts both 
for professional trade and water sport geared toward 
demands of the customer. VCU is dealer of French 
brands Zodiac (professional navigation) and Plastimo 
(water sport) and is certified to examine both brands.

For professional navigation VCU supplies Zodiac SO-
LAS certified life rafts with both yearly and two and a 
half years examination.

We also have the possibility for a lease, the staff of 
VCU Safety Centre can inform you about the options.

The testing of both life rafts and life jackets are execu-
ted by our certified inspectors.

Life jackets
VCU Safetycentre is certified to accept a large num-
ber of Life jackets and certify for both commercial 
and water sport. We are the dealer of Mullion and we 

have the SOLAS Mullion Hi-rise Life jackets in or as-
sortment. All life jackets can also be equipped with 
the fully automatich EasyOne AIS-personal locator 
beacon (PLB).

Certifying
All products supplied by us can be provided with a cer-
tificate. These certificates can be carried out custo-
mer specific, e.g. by making use of PO numbers, to ar-
range this completely to your own certificate system. 
We archive all certificates under e.g. ship number, PO 
number or document number, so that the concerning 
certificate is quickly available when the customer 
needs it.
We cooperate with the following  agencies: Lloyds, 
Bureau Veritas and Germanischer Lloyd. We can al-
ways discuss your own specific demands.

Hoists and lifting tackles
VCU Safetycentre supplies the complete pack of 
hoists and lifting tackles in several sorts and qualities.





Secretariats

Secretariaten
VCU voert meerdere secretariaten. Zij is dus nauw betrokken 
bij haar leden en afnemers. Voor de visserijsector is dat de 
Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV) en voor 
de tien inkoopcoöperaties in Nederland is dat de VEVC. Sa-
men met reders en afvalinzamelaars werkt de SFAV aan een 
schoon en duurzaam milieu. De SFAV doet dit door het fi-
nancieren van de kosten die door afvalstromen worden ver-
oorzaakt. Hierbij gaat het vooral om Klein Gevaarlijk Afval 

(KGA), afgewerkte olie en bilgewater. De VEVC is een over-
koepelend inkooporgaan dat haar gelijkwaardige behoeften 
afstemt op een gezamenlijk inkoopbeleid. De inkoopkracht 
levert voor de leden een concurrerend prijsniveau op voor de 
hoogst mogelijke kwaliteit. Leden van de Binnenvaartgroep 
Nederland (BGN) kunnen bij VCU terecht voor een breed as-
sortiment tegen concurrerende prijzen door middel van een 
lidmaatschap.

VCU has various secretariats. So it also has a close connection 
with members and customers. For the fishery sector this is 
the Institution Financing Waste Products Fishery (SFAV) and 
for the ten purchase cooperations in The Netherlands this is 
VEVC. Together with ship owners and waste collectors SFAV 
works for a clean and sustainable environment. SFAV realizes 
this by financing of the costs caused by waste products. This 

mainly concerns small hazardous waste (KGA), waste oil and 
bilge water. The VEVC is a coordinating purchase institution 
that gears equal needs to common purchase policy. This 
purchase power results in a competing price level of highest 
possible quality for members. Members of inland navigation 
The Netherlands(BGN) can contact VCU for membership  for 
an extended assortment to competing prices. 



Visserijcoöperatie Urk U.A.     VCU Oil B.V.
Postbus 21        Postbus 21   
8320 AA  Urk     8320 AA  Urk 
T +31 (0)527 68 35 35     T +31 (0)527 68 52 49
info@vcu.nl     oil@vcu.nl 

VCU TCD B.V.      VCU Safetycentre B.V. 
Postbus 21      Postbus 21  
8320 AA  Urk     8320 AA  Urk 
T +31 (0)527 68 62 80     T +31 (0)527 68 81 25 
tcd@vcu.nl     safetycentre@vcu.nl 

VCU Maritime B.V.      VCU Store B.V. 
Postbus 21        Postbus 21  
8320 AA  Urk      8320 AA  Urk 
T +31 (0)527 68 49 20    T +31 (0)527 68 45 45 
maritime@vcu.nl     store@vcu.nl

www.vcu.nl
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