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Over BD-GAS

BD-Gas B.V. is gespecialiseerd in het produceren van diverse gasapparatuur zoals 
gasdrukregelaars, afslagveiligheden en afblaasveiligheden. Afnemers zijn nuts- en 
gasbedrijven in Nederland en de rest van de wereld. BD-Gas B.V, het bedrijf van 
ondernemersechtpaar Bas en Nicole Dusseldorp is gespecialiseerd in de productie van 
gasapparatuur. “Gasdrukregelaars, stoffilters, afslag- en afblaasveiligheden en nog veel 
meer. We leveren ze aan vooral grotere gasbedrijven over de hele wereld”, vertelt DGA 
Bas Dusseldorp. “Van Nederland tot aan het midden- en verre oosten”.
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Jarenlange ervaring in gastechniek

In juli 2015 nam Dusseldorp een com-
plete afdeling over van zijn voormalig 
werkgever en vormde deze om tot zijn 
eigen onderneming. Nu, een aantal jaren 
later, heeft zijn bedrijf een stevige po-
sitie in deze sector verworven.

Ook al is BD-Gas B.V. pas in 2015 in zijn 
huidige vorm gestart, de onderneming 
heeft eigenlijk een lange voorgeschie-
denis. De oorsprong van BD Gas B.V. 
ligt bij Internationale Gas Apparaten B.V. 
(IGA) te Waalwijk en bij Instromet N.V. 
te Essen België. “In 2010 zijn de twee 
bedrijven samengevoegd en als El-
ster-Instromet verdergegaan. Vervolgens 
heb ik de betreffende afdeling waar de 
(aard-)gasapparatuur werd gemaakt per 

1 juli 2015 via een management buy-out 
overgenomen en ondergebracht in BD 
Gas B.V.,” vertelt Dusseldorp.

Door de historische achtergrond heeft 
BD Gas B.V. zeer veel ervaring in diverse 
gastechnische zaken. “Mede door onze 
geschiedenis zijn wij ervaren en gespe-
cialiseerd in het onderhouden en revis-
eren van uiteenlopende merken en typen 
gasapparatuur,” zegt Dusseldorp. De 
meest voorkomende merken die BD-Gas 
B.V. vertegenwoordigt zijn van “oud” 
IGA (Internationale Gas Apparaten), 
Elster, AMCO (American Meter Com-
pany), Sensus, Instromet NV/SA, Elster, 
Emerson-Tartarini, Emerson-Fischer en 
Mueller Co.



Hectische start BD-Gas

Dusseldorp had al wat research gedaan 
naar mogelijke ERP-oplossingen voor 
zijn nieuwe, gespecialiseerde onder-
neming. “Daarbij rolde Pantheon ERP als 
beste uit de bus,” vertelt Dusseldorp. 
 “Pantheon bood en biedt een hoogst 
compleet, flexibel en ook nog eens 
betaalbaar pakket. Daarnaast waren de 
begeleiding en aandacht  die we van 
de Pantheon mensen kregen vanaf het 
allereerste begin goed, direct en uiterst 
flexibel”. 

Dusseldorp verhaalt over die hectische 
beginperiode van BD-Gas B.V. “We 
hadden van mijn voormalige werkgever 

een download meegekregen uit SAP, en 
Pantheon heeft deze compleet omgezet 
naar hun eigen ERP oplossing,” aldus 
Dusseldorp. “Daarnaast heeft Pantheon 
mij en mijn collega’s in zeer korte tijd 
opgeleid en wegwijs gemaakt in  
Pantheon ERP.
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“Binnen zes weken moesten we een nieuw 
ERP pakket implementeren en ermee leren 

werken.”
- Bas Dusseldorp, BD-Gas 

De begindagen van BD-Gas B.V. in 2015 waren zonder meer hectisch, vertelt Dussel-
dorp. “Ik kreeg alle medewerking van mijn voormalige werkgever bij de overname, 
maar het moest wel allemaal in een razend tempo plaatsvinden. Binnen 6 weken – in 
de periode mei-juni – moesten we een volledig ERP pakket inrichten en ermee leren 
omgaan.”

Pantheon ERP Online

 ᘩ Flexibel en betaalbaar
 ᘩ Complete Productie module
 ᘩ Financiële administratie 
 ᘩ Foutloos inkopen en leveren
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Pantheon ERP Online - laagdrempelig, online, flexibel

In Pantheon ERP vond BD-Gas B.V. een 
laagdrempelige, online ERP oplossing 
om het productieproces op een ge-
bruiksvriendelijke manier te automa-
tiseren. Pantheon ERP zorgt er voor dat 
de (gestandaardiseerde) stuklijsten op 
basis van MRP en de klant- en prijsaf-
spraken  worden vastgelegd. Ook de 
voor- en nacalculatie worden geregeld 
vanuit de applicatie.

“Met Pantheon ERP beschikken we over 
een toekomstbestendige 
applicatie die zonder 
problemen met ons be-
drijf kan meegroeien”, 
zegt Dusseldorp. “De 
functionaliteiten van de 
software zijn bereikbaar 
via een gebruiksvrien-
delijke interface en kunnen in- of uit-
geschakeld worden. Pantheon ERP is 
dus zeer flexibel inzetbaar voor mij en 
mijn collega’s.”De diverse standaard-
functionaliteiten van de Pantheon ERP 
applicatie helpen BD-Gas B.V. bij het 
maximaliseren van productiviteit en het 
beheersen van kosten. “Pantheon ERP 
is een laagdrempelig pakket dat precies 

past bij BD-Gas B.V.,” zegt Dusseldorp. 
“Er zijn maar weinig ERP pakketten 
waarin ook het productie en financiële 
gedeelte is opgenomen, die tegelijker-
tijd betaalbaar zijn voor een MKB onder-
neming als de onze.” Dusseldorp vertelt 
dat ook de complete boekhouding en 
fiscale afhandeling door het systeem 
wordt begeleid en voorbereid voor de 
accountant. Dan gaat het om zaken als 
het afletteren in de maand, de btw- 
aangifte en de ICP-aangifte.

“Pantheon ERP bestrijkt en ondersteunt 
ons gehele bedrijfsproces, van inkoop, 
productie en verkoop tot financiën en 
voorraadbeheer,” zegt Dusseldorp. 
“Daarnaast is alles online, dus ook op 
vakantie kunnen we onze business met 
de laptop gewoon blijven monitoren en 
sturen.”
 

“Er zijn maar weinig betaalbare 
ERP pakketten met een complete 

productie financiële module”
- Bas Dusseldorp, BD-Gas
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“Pantheon heeft ons in 
zeer korte tijd opgeleid en 

wegwijs gemaakt. ”
Bas Dusseldorp, BD-Gas



Backflushing

“Daarnaast werken wij via Pantheon ERP 
veel met productie orders waarbij met 
backflushing de onderdelen voorafgaand 
aan de productie alvast worden gereser-
veerd, en na afloop van de productie 
ineens worden afgeboekt uit de voor-
raad,” aldus Dusseldorp.” Dat scheelt 
enorm veel aandacht en handwerk, en is 
veel minder foutgevoelig.”  
Dusseldorp weet zich in zowel zijn 
 complete bedrijfsproces als ook in de 
be drijfsambities volledig ondersteund 
door Pantheon ERP. Zo kan BD-Gas 
B.V. opereren met de blik op zowel de 
klant als op de toekomst gericht: “Als 

BD-Gas B.V. zijn wij bij uitstek klant- en 
oplossings gericht. We houden van dit 
werk juist vanwege de fijne relaties en 
goede contacten met onze afnemers” 
vertelt Dusseldorp. 

“Daarnaast zijn we geboeid door alle 
ontwikkelingen in de markt. Zo zien 
we momenteel bijvoorbeeld veel 
voorbereidingen op het gebied van 
waterstof en biogas, en industriële gas-
sen als stikstof en zuurstof. Ook zijn 
we gespecialiseerd in LPG. Dat maakt 
het een boeiend vakgebied, waarin we 
steeds het verschil kunnen maken met 
onze flexibiliteit en leveringssnelheid.”
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“De samenwerking met 
Pantheon is vanaf het 
begin zonder meer goed.”

- Bas Dusseldorp, BD-Gas
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Zonnige toekomst

Over de samenwerking met Pantheon is 
Dusseldorp zeer te spreken. “De samen-
werking is vanaf het begin zonder meer 
goed. Vragen en problemen worden 
snel opgelost. Ook persoonlijke aan-
passingen in programmatuur en lay-out 
van documenten worden binnen een 
rede lijke termijn uitgevoerd,” aldus 
 Dusseldorp. 

Daarnaast roemt hij de gebruiks-
vriendelijkheid en de lage kosten voor 
een compleet ERP pakket als grote plus-
punten van Pantheon ERP. “Het werkt 
heel prettig met Pantheon ERP, het is 
gemakkelijk schakelen. Mede daardoor 
zien wij de toekomst dan ook met veel 
vertrouwen tegemoet,” zegt Dusseldorp 
tot besluit. 
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Ben je benieuwd hoe je Pantheon Bedrijfssoftware kan inzetten voor jouw organisatie? 
Of heb je aanvullende vragen? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Vestigingen Pantheon

Telefoon:  0513 - 657 357

E-mail: info@pantheon-automatisering.nl

Website: www.pantheon-automatisering.nl
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Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357
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