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Rendac gevestigd in Son 
 
Vlakbij Eindhoven ligt het plaatsje Son, de thuisbasis van Rendac. Rendac is onderdeel van 
het bedrijf Vion. De activiteiten van Rendac bestaan uit het ophalen, verwerken en (laten) 
vernietigen van dierlijk restmateriaal en kadavers op een zodanige manier dat veilige, 
bruikbare en duurzame biobrandstoffen ontstaan.  
 
De dierlijke restmaterialen en kadavers die 
Rendac ophaalt en verwerkt, vallen volgens 
de Europese destructiewetgeving in de 
categorie 1 of 2-materiaal. Dit is dierlijk 
restmateriaal dat uit 
ethische/maatschappelijke overwegingen of 
uit het oogpunt van volksgezondheid dient 
te worden vernietigd.  
 
Hoe gebeurt dat, waarom, op welke schaal, 
hoe bijzonder duurzaam gebeurt dit en wat 
zijn de mogelijkheden voor u als aanbieder/ dierenarts? Wist u bijvoorbeeld dat er een 
individuele paardenophaalservice is? Leer dit én meer over dit unieke Nederlandse bedijf 
zodat u na afloop uw klanten goed kunt adviseren als ze hun overleden gezelschapsdieren 
(via u) laten ophalen door Rendac.   
 
Meer info: www.rendac.com 
 
Rendac     
Kanaaldijk Noord 20-21     
5691 NM Son 
 
LET OP! voor sommige navigatiesystemen: 
NCB-weg 10 
Gemeente Best 
 
Zie achterkant voor gedetailleerde beschrijving 
 



ROUTEBESCHRIJVING 

VION Ingredients 
Kanaaldijk Noord 20 – 21  (Voor sommige navigatiesystemen: NCB-weg 10, gemeente Best) 
5691 NM  SON 
Postbus 47 
5690 AA  SON 
Tel. : +31 (0)499 364 800 
Fax : +31 (0)499 373 873 
 
Vanuit de richting ‘s-Hertogenbosch/Amsterdam: 
U neemt op de A2 de afslag Best/Eindhoven-Acht (afslag 28). Onderaan de afslag gaat u bij de 
verkeerslichten rechtsaf. Bij de 1e verkeerslichten linksaf, volg deze weg en bij de 2e verkeerslichten gaat 
u, net vóór het Wilhelmina kanaal, linksaf. U bevindt zich nu op NCB-weg, die overgaat in Kanaaldijk 
Noord. Na circa 1 km ziet u Rendac Son BV aan de linkerzijde van de weg, op nummer 20-21.  
VION Ingredients is gevestigd naast het kantoorgebouw van Rendac Son BV.  
De ingang vindt u ter hoogte van de minirotonde met vlaggenmasten. 
 
Vanuit de richtingen Tilburg, Antwerpen, Maastricht en Venlo: 
Op de randweg van Eindhoven kiest u voor de A2 richting ’s-Hertogenbosch. U neemt de afslag Best 
(afslag 28). Onderaan de afslag gaat u bij de verkeerslichten linksaf. Vervolgens gaat u bij de 2e 
verkeerslichten linksaf. U blijft de weg volgen en bij de 2e verkeerslichten gaat u, net vóór het Wilhelmina 
kanaal, linksaf. U bevindt zich nu op NCB-weg, die overgaat in Kanaaldijk Noord. Na circa 1 km ziet u 
Rendac Son BV aan de linkerzijde van de weg, op nummer 20-21. VION Ingredients is gevestigd naast 
het kantoorgebouw van Rendac Son BV.  
De ingang vindt u ter hoogte van de minirotonde met vlaggenmasten. 
 
Vanuit de richting Nijmegen/Arnhem: 
Op de A50 richting Eindhoven neemt u de afslag Son en Breugel (afslag 8). Hierna volgt u de richting 
Best; dit is rechtsaf (Bestseweg). Neem de 1e weg links; dit is Hoberglaan. Na circa 1 km gaat 
Hoberglaan over in Kanaaldijk Noord. U ziet Rendac Son BV aan de rechterzijde van de weg, op nummer 
20-21. VION Ingredients is gevestigd naast het kantoorgebouw van Rendac Son BV.  
De ingang vindt u ter hoogte van de minirotonde met vlaggenmasten 
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