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WELKOM BIJ 
VAN HEEMSKERK!

Van Heemskerk heeft zich door de jaren heen gespe-

cialiseerd in het reinigen, repareren van schades en 

restylen van vastgoed. Dit houdt concreet in dat wij 

u alles kunnen bieden wat er zich rondom uw vast-

goed afspeelt. Door onze jarenlange ervaring in di-

verse takken van sport kunnen wij u altijd datgene 

bieden waar u op dat moment behoefte aan heeft. 

Het zijn de visuele elementen die bepalend zijn voor het 

aanzicht en de uitstraling van uw pand. De buitenzijde van 

uw pand is de eerste indruk die de bezoeker krijgt van uw 

onderneming!

VAN HEEMSKERK, VISUEEL CREATIEF!

www.vanheemskerk.nl | VAN HEEMSKERK VAN HEEMSKERK | www.vanheemskerk.nl 32



Van Heemskerk heeft zich sinds jaren volledig gericht 

op het professioneel reinigen van vastgoed. Wij 

reinigen de meest uiteenlopende vastgoedobjecten 

zowel binnen als buiten. Wij werken voor 

gerenommeerde dak- en gevelleveranciers en 

grote op- en overslagbedrijven. Wij bedienen 

tevens rechtstreeks de zakelijke markt op 

internationaal niveau. Een greep uit onze dagelijkse 

werkzaamheden:

Wij werken enkel met kwalitatief hoogwaardige en 

bewezen reinigingsproducten. Dit doen we om er 

zeker van te zijn dat ons werk lukt, wij gaan namelijk 

voor het beste resultaat voor u als klant! Zo hebben 

wij voor elke situatie de juiste producten in huis. 

Tevens bieden wij meerjarige onderhoudscontracten 

aan om u compleet te ontzorgen. Onze werknemers 

zijn gemotiveerde en goed opgeleide mensen die hun 

vak verstaan. Wij blijven op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen in de industrie met betrekking tot 

reiniging, de daarbij horende wetgevingen en de 

door de industrie gestelde (veiligheids)normen en 

eisen.

• Gevelreiniging;

• Damwandreiniging;

• Hoge druk reiniging;

• Industriële reiniging;

• HACCP koelhuis reiniging.

• Hoogwaardige en bewezen reinigingsproducten;

• Reinigingscertificaten;

• Het juiste reinigingsproduct op de juiste wijze;

• Van Heemskerk beheerst alle technieken op het 

gebied van reiniging en heeft zich door de jaren heen 

bewezen als expert;

• Meerjarige onderhoudscontracten;

• Met onze compleet mobiel ingerichte units kunnen 

wij adequaat op de wensen van de klant inspelen;

• Dit alles tegen marktconforme tarieven.

ALLE VASTGOED ALLE COATINGS ALLE MATERIALEN ALLE NORMEN

Al het vastgoed en bijbehorende onderdelen zijn 

onderhevig aan vervuiling. De buitenzijde van uw pand 

wordt blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Uw 

inventaris, machines of onderdelen zijn onderhevig aan 

dampen, stof of productspecifieke vervuiling. Kortom, 

waar gewerkt wordt, ontstaat vervuiling. Onderhoud 

en juiste schoonmaaktechnieken zijn noodzakelijk voor 

behoud van materiaal en hygiëne.

WELK RISICO LOOPT U MET ACHTERSTALLIG 

ONDERHOUD?

Tijdig reinigen of behandelen is noodzakelijk. De meeste 

coatingsystemen zijn namelijk niet bestand tegen 

langdurige of extreme vervuiling. De topcoating zal op den 

duur aangetast worden of delamineren (loslaten). Tevens 

tast vervuiling het uiterlijke beeld van uw pand aan en 

is het vaak niet meer representatief voor uw klanten. Uw 

inventaris of onderdelen kunnen vervuild raken, zodat 

deze onnodig capaciteit verliezen of onderhevig raken aan 

ongewenste bacteriën.

VAN HEEMSKERK 

Van Heemskerk is de specialist op het gebied van reinigen in 

de breedste zin van het woord. Wij reinigen uw vastgoed of 

onderdelen op professionele wijze. Onze werkzaamheden 

voeren wij uit met professionele machines en materialen.

Sectoren:

• Utiliteitssector;

• Agrarische sector;

• Foodsector, o.a. 

koelcellen;

• Op- en overslag;

• Zware industrie.

Wij werken voor:

• Fabrikanten;

• Aannemers;

• Eindgebruikers;

• Particulieren;

• Verzekeraars.

UTILITEIT

UW REINIGING, 
ONZE AANPAK!
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REINIGING A-Z

ONZE PRODUCTEN EN WERKWIJZE

AGRARISCH

FOOD 

OP- EN OVERSLAG

ZWARE INDUSTRIE

REINIGING
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Wij reinigen:

• Alle coatings;

• Met certificaat;

• Elke ondergrond of bouwproduct;

• Zowel binnen als buiten.

Wij geven:

• Onderhoudsadvies;

• Wanneer gewenst certificaten af voor reiniging.

Van Heemskerk beheerst diverse werkterreinen op 

het gebied van reiniging. Of het nu gaat om kleine 

onderdelen of reinigingsprojecten van grote om-

vang, Van Heemskerk is de oplossing en uw specia-

list op dit gebied. Hieronder een greep uit onze dage-

lijkse werkzaamheden.

Wij kunnen uw vervuilde delen professioneel reini-

gen met behulp van verschillende technieken. Wij 

reinigen op allerlei afwerkingen en ondergrond. Zo 

beheersen wij o.a:
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WIJ VERWIJDEREN:

SCHIMMEL DAKPANNEN

ROESTVORMING

ALGEN GLASBEWASSING

STOF SANDWICHPANELEN

SILO’S / TANKS

VETTEN EN OLIËN LICHTSTRATEN

GRAFFITI DAMWAND

INDUSTRIËLE VERVUILING BETONPANELENREGULIERE VERVUILING STALLEN

GEVELBESTICKERING DAKPANELEN

LOSLATENDE COATINGS VERDAMPERS

INSTALLATIES

VAN HEEMSKERK,
KENNERS VAN 
VERVUILING!

VAN HEEMSKERK,
OOK VOOR 

ONDERHOUDSADVIES!

WAT DOEN WIJ? WERKTERREIN

LIJMRESTEN METSELWERK

FUST VERVUILING

• Hoge druk reinigen;

• Torbostralen;

• Hot aqua blasting;

• IJsstralen;

• Osmose bewassing.
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GEVELREINIGING

VAN HEEMSKERK,
ONTZORGT!

DAMWANDREINIGING

Damwandreiniging is in de volksmond een breed begrip 

voor reiniging van de gevelbeplating van bedrijfspanden. 

De meeste bedrijfspanden zijn bekleed met beplating, 

bijvoorbeeld geprofileerde platen, sandwichpanelen of 

andere beplatingssystemen. De reiniging gebeurt door 

middel van hoge druk en handmatig borstelen van de 

beplating, zodat elke plek zijn aandacht krijgt die het 

nodig heeft. Dit in tegenstelling tot machinaal reinigen 

(borstelmachines).

METSELWERK OF BETON

Gemetselde of betonnen gevels krijgen na verloop van 

tijd door vervuiling van buitenaf een vieze uitstraling. 

De oplossing is om deze gevels te reinigen door middel 

van heet water en hoge druk en daarna te behandelen 

met een impregneermiddel. Dit impregneermiddel 

geeft de gevels weer een beschermende laag, die water 

en vuil afstoten en zo voor lange tijd de gevels weer die 

uitstraling geven, zoals ze bedoeld zijn.

• Reinigen van betonnen / gemetselde gevels;

• Reparatie voegwerk;

• Impregneren.

HOGEDRUK REINIGING

Bij reinigen onder hoge druk moet u denken aan allerlei 

reiniging waar andere middelen niet toereikend zijn. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn: het reinigen van bestrating, 

laadputten, betonnen keerwanden, geluidswallen, 

vervuiling d.m.v. graffiti, enz. Wanneer druk alleen niet 

voldoende is, wordt er gebruik gemaakt van hoge druk 

en stoom, wat op kan lopen tot 150 ˚C.

• Reinigen van graffiti / aanbrengen van anti graffiti 

coatings;

• Reinigen van laadputten, bestrating en geluidswallen;

• Waar andere middelen niet toereikend zijn;

• Stoom cleaning.

INDUSTRIËLE REINIGING

Bij industriële reiniging kunt u denken aan het ontkalken van condensors, het reinigen en ontvetten van machines, 

werkplaatsen, silo’s, (beton)vloeren, lichtstraten, laadputten, koel- en vriescellen, enz. Voor elke vervuiling kunnen wij u 

de juiste behandeling, kennis en producten aanbieden.

• Reinigen van verdampers, koeltorens, air socks, ventilatie, warmte- en koude installaties;

• Reinigen en ontvetten van silo’s, betonvloeren;

• Reinigen van machines en werkplaatsen;

• Reinigen van koel- en vrieshuizen;

• Reiniging onder HACCP norm met certificaat;

• Verwijderen van roestvorming.

• Verwijderen van oude coatinglagen en reclamebestickering.

• Verwijderen van lijmresten
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KOEL- EN VRIESCELLEN

Het regelmatig reinigen van uw koel- of vriescellen 

vermindert de kans op ongewenste bacteriën en 

schimmels. Doordat er veelal onder vriestemperaturen 

gewerkt dient te worden is een specialistische aanpak 

vereist. Van Heemskerk beheerst de specifieke 

productkennis hiervoor en heeft de juiste tools om dit 

te kunnen uitvoeren.

CONDENSORS

Om een juiste werking van condensors te waarborgen, 

is een regelmatige reiniging vereist. Van Heemskerk 

verwijdert de aanwezige vervuiling, waardoor de 

koelfunctie van de condensor optimaal zijn werk doet. 

De kans op storingen of technische mankementen wordt 

hierdoor aanzienlijk minder. De kwaliteit van in de koel- 

of vriescel opgeslagen producten wordt hiermee veilig 

gesteld.

AIRCOSYSTEMEN

Het periodiek reinigen van een aircosysteem voorkomt 

beschimmeling, bacteriën en onaangename stank. 

Wij kunnen de juiste reiniging van uw aircosysteem 

verzorgen. Daarmee stelt u het welzijn van uw 

werknemers en producten veilig en voorkomt u 

onaangename klachten. 

De reiniging van aircosystemen vergt veel kennis en 

specifieke ervaring. Door reiniging van deze systemen 

wordt het rendement van het systeem verbeterd en de 

levensduur verhoogd. 

KOELTORENS

Koeltorens zijn zonder juiste reiniging een prooi 

voor algen en legionella. Het periodiek reinigen en 

desinfecteren is dus van groot belang. Van Heemskerk 

reinigt en desinfecteert uw koeltorens met specifieke 

zorg en vakkennis. Het reinigen zal zondermeer het 

rendament van uw installatie verhogen. 

VERDAMPERS

Door de vervuiling van onder andere schimmels en stof 

raken de lekbakken en de afvoeren in deze installaties 

snel verstopt. In koelcellen hebben vervuilde verdampers 

een negatief effect op de capaciteit van het apparaat. Dit 

kan lekkage veroorzaken. Het vuil wordt dan veelal door 

de ventilatoren de koelruimtes in geblazen. Door juiste 

reiniging wordt de kwaliteit van in de koelcel opgeslagen 

producten veilig gesteld.

Periodieke reiniging is noodzakelijk om een juiste werking van de koelapparatuur te garanderen. Het reinigen 

bevordert namelijk de koelcapaciteit en zorgt ervoor dat de installatie haar functie en doel behoudt. Tevens zal 

het renadament uit uw koelinstallatie en de levensduur aanzienlijk verbeterd worden.
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KOEL- EN VRIESCELLEN INSTALLATIES

VAN HEEMSKERK,
OOK VOOR ONDER

HET VRIESPUNT!
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VAN HEEMSKERK, 
EXPERT IN 

REINIGING!

LEVENSDUUR COATING

Aluminium of stalen beplating, die is voorzien van een 

juiste coating, staat onder normale omstandigheden 

garant voor een lange levensduur, mits deze beplating 

periodiek en op een juiste wijze gereinigd wordt. 

PERIODIEKE REINIGING

Door periodiek de verontreiniging te verwijderen, 

wordt voorkomen dat de hierin aanwezige chemische 

stoffen negatief op de oppervlaktes inwerken. Deze 

oppervlaktes zijn gevoelig voor zuren, zouten en 

andere agressieve stoffen en verouderen hierdoor 

sneller. Daarnaast kunnen dikke vuillagen meer vocht 

opnemen en vasthouden, hetgeen de agressiviteit op de 

ondergrond vergroot. 

BEREGENING 

Naast de vuil belastende factoren speelt de mate van 

beregening van de beplating een belangrijke rol. Het is 

bekend dat beplating onder bijvoorbeeld overstekken 

of luifels gevoeliger is voor aantasting dan beplating wat 

regelmatig beregend wordt. 

VERHOOGD RISICO OMGEVING

De ligging van uw pand speelt ook een grote rol in de mate 

van atmosferische vervuiling. Gebouwen die gevestigd 

zijn in de nabijheid van drukke wegen, zware industrie, 

kustgebieden en bebossing hebben een verhoogd risico 

op vervuiling. De praktijk heeft uitgewezen dat een 

goede coating, mits periodiek gereinigd, jarenlang zijn 

beschermende en esthetische eigenschappen behoudt. 

Van Heemskerk is uw partner om uw dak, gevel of 

onderdelen professioneel te reinigen.

Periodieke reiniging is noodzakelijk om de beoogde levensduur van uw gevel of dak te kunnen garanderen. Elke 

fabrikant stelt strikte eisen aan reinigingsfrequenties op voorgelakt staal of aluminium om garantie te kunnen 

verlenen op hun geleverde producten. Veel eindgebruikers hebben dan ook geen weet van wat er zich op hun 

dak of gevel afspeelt. De gevolgen van vervuiling zijn zonder meer verregaand te noemen. Vaak constateren 

wij dat het vaak reeds te laat is! De fabriekscoatings en ondergronden zijn dan dusdanig aangetast dat in veel 

gevallen een nieuwe coating aangebracht dient te worden of zelfs complete beplatingsystemen vervangen 

moeten worden.
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ONDERHOUD 

    ZONDER 
REINIGING,

VAAK GEEN 
GARANTIE!
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(INTERNATIONAAL) REFERENTIES

DE KENNERS VAN, 
VAN HEEMSKERK!

UNILEVER HELLENDOORNMOOY LOGISTICS HAZELDONK / WADDINXVEEN

EDCO DEURNEOLYMPIC FRUIT BARENDRECHT

VAN DEN HEUVEL TIELVAN DER SCHREUR APELDOORN

PEUGEOT LENNIKDIEPOP WAALWIJK

ENECOGEN MAASVLAKTE 2 WTC ALMERE
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Postadres
Westerstraat 8
7462 AJ Rijssen

Tel. +31(0)548- 522040
info@vanheemskerk.nl
www.vanheemskerk.nl


