VAN HEEMSKERK
SCHADEHERSTEL

www.vanheemskerk.nl

WELKOM BIJ
VAN HEEMSKERK!
Van Heemskerk heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het repareren van schades, reinigen en
restylen van vastgoed. Dit houdt concreet in dat wij
u alles kunnen bieden wat er zich rond uw vastgoed
afspeelt. Door onze jarenlange ervaring in diverse
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!
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SCHADEHERSTEL A-Z

Van Heemskerk heeft zich sinds jaren volledig gericht

SCHADEHERSTEL

•

op het repareren van de meest uiteenlopende
schades in voorgelakte metalen daken, gevels, puien,

•

kozijnen, overheaddeuren etc. Dit vakmanschap
is uitgegroeid tot een serieuze tak binnen ons

•

bedrijf. Wij repareren schades voor gerenommeerde

Repareren van deuken, krassen en blaasvorming in

Schades komen meestal voor op plekken waar veel

zowel gevel- als dakbeplatingen;

beweging is om en nabij de gevel van het pand,

Repareren en bijwerken van loslatende

zoals op bouwplaatsen, fabrieksterreinen etc. Deze

coatingsystemen;

schades worden onder o.a veroorzaakt door (graaf)

Wegwerken van kleurverschillen op diverse

werkzaamheden, intern transport (bijv. heftrucks

oppervlakken;

en

voetgangers.

fabrikanten en leveranciers van beplatingsystemen

•

Behandelen van verkrijting;

en bedienen tevens rechtstreeks de zakelijke

•

Behandelen van zgn. ‘’ edgepeeling’’ en roestvorming

markt op internationaal niveau. Een greep uit onze
dagelijkse werkzaamheden:

palletwagens),

motorvoertuigen,

fietsers

en

op beplatingen;

WELK RISICO LOOPT U MET SCHADES?

•

Compleet overspuiten van gevels en daken;

Tijdig behandelen is noodzakelijk. De onderliggende primer

•

Spuiten van diverse onderdelen voor derden;

en staalhuid zijn niet bestand tegen invloeden van buitenaf.

•

Reparatie van betonpanelen en aanbrengen van

De topcoating zal op den duur rondom de schade aangetast

steenmotief op prefab betonpanelen.

worden of delamineren (loslaten). Tevens tasten schades

UTILITEIT

AGRARISCH

het uiterlijke beeld van uw pand aan en is het vaak niet meer
representatief voor uw klanten.

VAN HEEMSKERK
Van Heemskerk is de specialist op het gebied van
ALLE SCHADES

ALLE COATINGS

ALLE MATERIALEN

ALLE KLEUREN

schadeherstel in de breedste zin van het woord. Wij
herstellen van het kleinste krasje tot de meest grote schade
op professionele wijze. Het herstellen gebeurt d.m.v. een

ONZE MATERIALEN

uitdeuk- en spuittechniek. De schades worden vrijwel

WIJ HERSTELLEN UW SCHADE
IN ORIGINELE STAAT TERUG!

onzichtbaar hersteld in de oorspronkelijke profilering.

Wij werken enkel met kwalitatief hoogwaardige en

•

Hoogwaardige en bewezen laksystemen;

bewezen laksystemen. Dit doen we om er zeker van

•

Garantie;

te zijn dat ons werk lukt en wij gaan voor het beste

•

Juiste aanpak voor het beste resultaat voor u als

resultaat voor u als klant. Om garantie te kunnen
verlenen is een juist aangebrachte coating met het

FOOD

klant;
•

beste materiaal noodzakelijk.

Van Heemskerk beheerst alle technieken op het
gebied van schade reparatie en heeft zich door de
jaren heen bewezen als expert;

•

Wij repareren alle laksystemen met behoud van

Sectoren:

Wij werken voor:

•

Utiliteitssector;

•

Fabrikanten;

•

Agrarische sector;

•

Aannemers;

•

Foodsector, o.a.

•

Montagebedrijven;

koelcellen;

•

Eindgebruikers;

•

Op- en overslag;

•

Particulieren;

•

Zware industrie.

•

Verzekeraars.

OP- EN OVERSLAG

garantie;
•

Met onze compleet mobiel ingerichte units kunnen
wij adequaat op de wensen van de klant inspelen;

•
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WAT DOEN WIJ?

WERKTERREIN

Van Heemskerk beheerst diverse werkterreinen op

Wij kunnen uw beschadigde delen professioneel en

•

Siliconen polyester coatings;

het gebied van schade en overspuiten. Of het nu gaat

vrijwel onzichtbaar herstellen middels een speciale

•

PVDF en PU coatings;

om een paar krasjes of schades van grote omvang,

spuittechniek. Hierdoor kunnen de beschadigde on-

•

Alle metallic coatings;

Van Heemskerk is dé oplossing en uw specialist op

derdelen op hun plek blijven zitten, een veelal kost-

•

Foodsafe coatings;

dit gebied. Hieronder een greep uit onze dagelijkse

bare vervanging is dan niet noodzakelijk. Wij herstel-

•

HP(S) Plastisol coatings met leer of scintella motief;

werkzaamheden.

len schades op allerlei afwerkingen en ondergrond.

•

Zowel daken als gevels, kozijnen, deuren etc;

Zo herstellen wij o.a:

•

Enkelwandige of geïsoleerde sandwichpanelen;

•

Elke ondergrond of bouwproduct;

•

Zowel binnen als buiten;

•

Vrijwel onzichtbare herstelling.

WIJ REPAREREN:

KRASSEN

DELAMINATIE

VERWEERDE COATINGS

DEUKEN

KLEURVERSCHIL

VERKRIJTING

VAN HEEMSKERK,
KENNERS VAN
SCHADE!
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GRAFFITI

BLAASVORMING

SANDWICHPANELEN

PROFIELBEPLATING

BINNENWANDEN

OVERHEADDEUREN

ROESTVORMING

EDGEPEELING

KOZIJNEN

AFWERKSTUKKEN

BETONPANELEN

LUIFELS

RECLAME SCHADES

SPECIALS

GOTEN

DEUREN

STAALCONSTRUCTIES

DIV. ONDERDELEN

VERVANGING NIET
NOODZAKELIJK!
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ROESTVORMING

VERKRIJTING

Roest is het roodbruine materiaal dat ontstaat wanneer ijzer reageert met zuurstof in de aanwezigheid van

Op coating systemen stelt men regelmatig het probleem vast van een witte tot grijsachtige verkleuring, dit

water. Het is een mengeling van ijzeroxide en hydroxylgroepen. Roesten is de veelgebruikte term voor een vorm

noemt men “verkrijting”. Het lijkt alsof de intensiteit van de kleur verdwijnt. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten

van corrosie van metalen.

in de vorm van vlekken, aflooplijnen of aftekening van opgedroogde druppels. Dit soort verlies van uitstraling
wordt veroorzaakt door vervuiling die achterblijft in de poriën van de structuur.

WAAR KOMT HET VOOR?

KAN HET WORDEN VOORKOMEN?

In de gevel- en daksector komt roest veelvuldig voor. Het

Niet

WAAR KOMT HET VOOR?

WELK RISICO LOOPT U?

kan zijn dat er onbeschermde materialen in aanraking

roestwerend, doch door diverse factoren kunnen deze

U kent het fenomeen met de rode auto, deze verkleurt

Als u deze delen niet tijdig behandelt, zal de coating

komen met vocht en zuurstof. Andere factoren die een

coatings worden aangetast door roest uit ijzerdeeltjes.

op den duur naar een doffe roze kleur. Het komt voor

zover aangetast zijn, dat deze opnieuw gespoten zal

rol kunnen spelen zijn: slijpsel, boorkrullen of vliegroest

Belangrijk is dat met slijpen en boren de delen worden

op daken en gevels met de hoog pigmentkleuren,

moeten worden. Hier geldt zeker: beter voorkomen dan

die door zwevende ijzerhoudende deeltjes in veel

afgedekt of na de tijd worden schoongemaakt.

blauw, rood, geel en antraciet en ligt meestal aan

genezen.

altijd,

behandelde

delen

zijn

in

principe

gevallen terecht kunnen komen op oppervlakten en/of

omgevingsfactoren, zoals UV straling, overmatige
VAN HEEMSKERK SCHADEHERSTEL

vervuiling en slecht onderhoud. Tevens kan osmose

KAN HET WORDEN VOORKOMEN?

Van Heemskerk heeft de kennis en de ervaring om

water een oorzaak zijn van aantasting. Osmose wordt

Door deugdelijk en periodiek onderhoud kan in veel

WELK RISICO LOOPT U?

roestvorming te verwijderen en professioneel te

vaak gebruikt bij glasbewassing en is eigenlijk water

gevallen verkrijting beperkt en/of voorkomen worden.

Corrosie aan of op een gecoate staalplaat zonder

behandelen met de juiste materialen en technieken.

in zijn zuiverste vorm gescheiden van additieven zoals

De hedendaagse laksystemen worden steeds beter en

behandeling kan lei den tot ernstige roestvorming. Bij

kalk. Dit kan een negatieve invloed hebben op gecoate

verkrijting komt dan ook minder vaak voor dan vroeger.

tijdige behandeling is de corrosie of oxidatie met speciale

geveldelen en een oxidelaag veroorzaken.

beplatingen.

middelen te verwijderen. Bij ernstige aantasting zullen

VAN HEEMSKERK SCHADE HERSTEL

de betreffende delen moeten worden voorzien van een

Van Heemskerk is de kenner van verkrijting en weet

coating.

het ook te behandelen met de juiste materialen en
technieken.
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EDGEPEELING

DELAMINATIE

Edgepeeling is een welbekend fenomeen in de dak- en gevelsector. Het komt voor op alle soorten coatingsystemen,

Delaminatie betekent eigenlijk “loslaten”. Dit is een proces waarbij verschillende lagen waaruit iets is opgebouwd

maar wel het meest op de zogenaamde plastisol coatings en met name de verouderde systemen. Vaak bevindt

(bijvoorbeeld een coating op staal) van elkaar loslaten. Delaminatie kan ontstaan door een kleine schade in een

zich edgepeeling op de kopse zijden van beplatingen waar de aangebrachte coating veelvuldig wordt belast door

gevel of dak of als gevolg van bijvoorbeeld edgepeeling. De capillaire werking van water (optrekkend water) en

vocht en vervuiling. De kopse zijde van het product is hier relatief minder beschermd, zodat roestvorming onder

andere weersinvloeden verergeren het probleem.

de coating kan plaatsvinden. Dit zorgt voor een losliggende coating en extreme aantasting.
WAAR KOMT HET VOOR?

KAN HET WORDEN VOORKOMEN?

WAAR KOMT HET VOOR?

KAN HET WORDEN VOORKOMEN?

Delaminatie

In 90% van de gevallen bevindt edgepeeling zich op het

Door deugdelijk en periodiek onderhoud kan in

aansluitstukken

dak waar de dakbeplating overloopt in het gootdetail of

veel gevallen edgepeeling beperkt c.q. voorkomen

overgangen van onderdelen.

overlap. Hier is de vervuiling het meest. De zogenaamde

worden. Geen deugdelijk en periodiek onderhoud is

kathodische werking van het onderliggende zink doet

de meest voorkomende oorzaak van edgepeeling. Veel

RISICO’S

nog zijn werk, echter zonder behandeling is het in veel

eindgebruikers hebben geen weet van wat er zich op het

Het begint met een klein stukje, maar de gevolgen zijn na

VAN HEEMSKERK SCHADEHERSTEL

gevallen reeds te laat.

dak afspeelt. Tijdens het monteren van de beplatingen

lange tijd niet te overzien. Coatings van complete gevels

Van Heemskerk heeft de kennis en de ervaring om

kunnen de kopse zijden ook preventief behandeld

of daken kunnen gaan losliggen en door weersinvloeden

delaminatie reeds in het beginstadium te herkennen en

worden met een coating.

eraf vallen. De onderliggende lagen zijn een makkelijke

professioneel te behandelen met de juiste technieken

prooi voor aantasting en roestvorming. Vervanging van

en materialen.

WELK RISICO LOOPT U?
U loopt het risico dat edgepeeling uw beplating

komt
ter

voor

op

plaatse

gevels,
van

daken

en

Door professioneel en periodiek onderhoud kan

schroeven

en

in veel gevallen delaminatie beperkt of voorkomen
worden. Tevens is het tijdig behandelen van krassen en
beschadigingen in de beplatingen noodzakelijk.

dusdanig aantast, dat door capillaire werking van water

VAN HEEMSKERK SCHADEHERSTEL

de beplating of een nieuwe coating aanbrengen is dan

(optrekkend water) het probleem van kwaad tot erger

Van Heemskerk weet edgepeeling te behandelen met de

noodzakelijk.

wordt. Zonder juiste behandeling zal de edgepeeling

juiste materialen en technieken zodat deze beperkt c.q.

overgaan in grote stukken delaminatie (grote losliggende

gestopt wordt.

delen van coating). In veel gevallen is dan vervanging van
de beplating of het aanbrengen van een nieuwe coating
noodzakelijk.

VAN HEEMSKERK,
ONTZORGT!
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KLEURVERSCHILLEN

RECLAME SCHADES

Door het vervangen van oude delen, een uitbreiding, nalevering of andere oorzaken, kunnen er kleurverschillen

Vaak gebeurt het dat bedrijfspanden wisselen van eigenaar of huurder. Ook kan het bijvoorbeeld zijn dat uw

ontstaan op uw dak, gevel of onderdelen. Dit geeft meestal een ongewenst storend beeld.

bedrijfslogo of huisstijl gewijzigd wordt. In zulke gevallen blijven de contouren van de oude reclame-uitingen
zichtbaar, zitten er schroefgaten in de gevelbeplating of zijn er kitresten en andere beschadigingen op de oude
plek waarneembaar.

WIJ HERSTELLEN KLEURVERSCHIL OP:

VAN HEEMSKERK SCHADEHERSTEL

•

Sandwichpanelen;

Van Heemskerk kan de bestaande of nieuwe delen

•

Profielbeplating;

op locatie bijtinten naar gewenste kleur. Tevens is het

WIJ BRENGEN UW PAND IN ORGINELE STAAT TERUG!

WIJ HERSTELLEN SCHADES O.A VOOR:

•

Zetwerk;

mogelijk om onderdelen in onze eigen spuiterij op kleur

•

Alle coatings;

•

Huurders en verhuurders;

•

Kozijnen;

te brengen.

•

Alle materialen;

•

Eindgebruikers;

•

(Overhead) deuren;

•

Alle kleuren;

•

Verzekeraars;

•

Diverse onderdelen A-Z;

•

Alle schades.

•

Particulieren;

•

Alle materialen;

•

Reclamebedrijven.

•

Alle kleuren;

VAN HEEMSKERK SCHADEHERSTEL

•

Alle coatings.

Van Heemskerk heeft de kennis en de ervaring om dit
soort schades vrijwel onzichtbaar te herstellen. Tevens
kunnen wij indien gewenst ook compleet nieuwe
huisstijlen aanbrengen.

WIJ HERSTELLEN UW SCHADE,
OP TOPNIVEAU!
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GRAFFITI

EXPERTISE & TAXATIE

We zien het vaak om ons heen, geveldelen met leuzen en scanderende teksten, aangebracht met agressieve

Voor het taxeren van schades of herstel op locatie wordt Van Heemskerk door veel verzekeringsmaatschappijen,

spuitverven of middelen. Uw pand of object verliest hierdoor zijn gewenste uiterlijk en de onderliggende

fabrikanten, bouwbedrijven, aannemers en eindgebruikers ingezet. Dit zowel in het binnen- als buitenland.

materialen worden flink aangetast.
•

Verzekeraars;

WIJ TAXEREN EN INSPECTEREN

GRAFFITI OP VOORGELAKT STAAL

ANTI-GRAFFITI COATING

•

Leveranciers en fabrikanten;

•

Schades van A-Z in gevel- en dakpanelen;

Wanneer graffiti op voorgelakt staal zit, wordt er veelal

Anti-graffiti coatings zijn transparante lakken die zeer

•

Bouw- en montagebedrijven;

•

Aluminium of kunststof kozijnen en deuren;

geprobeerd te reinigen met agressieve middelen of

fijn van structuur zijn, gebaseerd op nanotechnologie.

•

Industrie;

•

Overhead- en loopdeuren;

straaltechnieken. Dit zijn vaak effectieve middelen om

Door deze zeer dichte structuur zal graffiti zeer moeilijk

•

Eindgebruikers.

•

Storm- en brandschades.

de graffiti te verwijderen. Echter er blijft na verwijdering

hechten aan de ondergrond en vandalen ontmoedigen.

met deze middelen vaak een aftekening over of een

Tevens hebben deze coatings een vuilafstotende werking

TAXATIERAPPORT

VAN HEEMSKERK SCHADEHERSTEL

aangetaste coatinglaag.

en zullen eenvoudig te reinigen zijn. Van Heemskerk is

Na het taxeren op locatie of op basis van door u

Van Heemskerk heeft de kennis en de ervaring om

de kenner van anti-graffiti coatings en weet deze op de

verstrekte foto’s en informatie, kunnen wij u snel een

schades van A-Z vrijwel onzichtbaar te herstellen.

juiste manier te verwerken.

overzichtelijk schaderapport en/of een vrijblijvende

WERKWIJZE VAN HEEMSKERK
Van Heemskerk kan graffiti professioneel verwijderen

offerte aanbieden voor schadeherstel.

op voorgelakt staal en tevens een nieuwe laklaag

•

Als toplaag over bestaande laksystemen;

aanbrengen. Deze hoogwaardige lakken worden op

•

Lakken op basis van nanotechnologie;

DESKUNDIGE TAXATIE

locatie bijgetint naar de gewenste kleur om zo uw stalen

•

Zeer dichte structuur, non hechting voor graffiti;

Wij beschikken over deskundige taxateurs met jarenlange

gevel naar orginele staat terug te brengen.

•

Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen;

ervaring in de branche. Door onze transparante,

•

Alle kleuren;

economisch aantrekkelijke en milieubewuste werkwijze

•

Alle coatings.

hebben wij het volste vertrouwen gekregen van vele

•

•

Verwijdering graffiti op voorgelakt staal en andere
ondergronden;

partijen. Dankzij onze expertise en werkwijze zijn onze

Aanbrengen nieuwe laklagen op aangetaste delen.

opdrachtgevers zeer tevreden. Hier zijn we trots op!

VAN HEEMSKERK,
UW SCHADE ONZE EXPERTISE!
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VERLOOP SCHADEHERSTEL

1

2
OBJECT

3

SCHADE

4
VOORBEWERKEN

5

BINNENZIJDE

6
VOORBEWERKEN

7

OP JUISTE KLEUR MENGEN

8
VOORBEWERKEN

9

PROFIEL HERSTELLEN

10
PRIMER
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VAN HEEMSKERK,
EXPERT IN SCHADEHERSTEL!
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(INTERNATIONAAL) REFERENTIES

DE GENERAAL VEENENDAAL

OLYMPIC FRUIT BARENDRECHT

METRO EVERGEM

THE SQUAIRE FRANKFURT

TECNOTION NÜRNBERG

FRANKFURT AIRPORT

PEUGEOT PARIS

AUDI BRUSSEL

FRANCE LOGISTICS

VAN HEEMSKERK,
INTERNATIONAAL
SCHADEHERSTEL!
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Postadres
Westerstraat 8
7462 AJ Rijssen
Tel. +31(0)548- 522040
info@vanheemskerk.nl
www.vanheemskerk.nl

