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OVER
VAN DER GOES
Van der Goes Industrial Services BV levert een totaal
oplossing voor het verhuizen van zware, industriële
machines en installaties. Wij vinden oplossingen
voor vragen en problemen die voortkomen uit
de wensen van onze klanten. Persoonlijk contact
en korte lijnen zorgen ervoor dat alle afspraken
en fases van het traject helder en duidelijk zijn,
waardoor de projecten volgens alle verwachtingen
worden afgerond.
Wij werken volgens een duurzame aanpak. Dit
betekent voor ons dat wij respect tonen voor
onze omgeving en het milieu, maar ook dat wij
als betrouwbare partner een langdurige relatie
met opdrachtgevers en leveranciers opbouwen.
Tevreden klanten worden trouwe klanten en
daarom doen wij er alles aan om de verwachtingen
van de klant te overtreffen door het bieden van
goede service en overtuigende projecten af te
leveren.
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•
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Sector specialisaties
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Dismantling & Assembly Services
Voor het verhuizen van een installatie of een productielijn moet deze vaak eerst geheel of gedeeltelijk gedemonteerd
worden. Van der Goes Industrial Services BV is hiervoor de partner. Voor het weghalen van een installatie of
productielijn wordt deze eerst gecontroleerd op gebreken, vervolgens worden de dimensies, afmetingen en
eventuele passingen van de installatie gemeten en genoteerd.

Lager wisselen Emri generator
Hier assisteren wij Emri Services met het wisselen
van lagers van de generator. De generator wordt
losgekoppeld van de motor en naar achteren
getrokken zodat de voor en achter lagers
begaanbaar zijn om uit te wisselen.

Akoestische omkasting opbouwen
Met het verhuizen van een WKK-installatie hoort
de akoestische omkasting ook gedemonteerd
en op zijn nieuwe locatie weer opgebouwd te
worden. Hier wordt de akoestische omkasting
op zijn nieuwe plaats opgebouwd.

Hoisting Services
De hijswerkzaamheden die van der Goes Industrial Services BV uitvoert, zijn uitgebreid en heel divers. Een van
onze belangrijkste specialiteiten is het intern hijsen van machines, of delen hiervan, in zeer krappe ruimtes. Waar
de zware installaties zich ook bevinden, door onze jarenlange ervaring en andere manier van denken, komen wij
tot creatieve oplossingen om iets te plaatsen of weg te halen en is er niets onmogelijk.
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Intern hijsen van de aggregaat
Intern hijsen van een aggregaat naar zijn
uiteindelijke positie. Door de zwevende vloer in
het motorruim, hebben wij de aggregaat d.m.v.
takels door de lucht getransporteerd.

Relocation Services
Eén van onze specialiteiten is het verhuizen van machines, installaties of componenten hiervan. Dit doen wij met
geschoolde machine verhuizers met jarenlange ervaring. Naast kennis, heeft Van der Goes Industrial Services BV
ook een grote hoeveelheid gereedschappen en hijsmiddelen. Om het verhuizen van machines soepel en veilig te
laten verlopen, gebruiken wij bijvoorbeeld onze hydraulische vijzels, machine karren, heftrucks, zelf ontwikkelde
gereedschappen en hijsmiddelen.

WKK-installatie verhuizen
Hier staat de MWM WKK-installatie op zijn nieuwe
plaats. Voor MVO Energy Services verhuizen wij
de complete WKK-installatie.

CNC draad buig machine
verhuizen
Met behulp van een 7tons heftruck een CNC
draad buig machine verhuizen.

Graphic Services
Van der Goes heeft zich gespecialiseerd in het transporteren van grote printers. Met een zelf ontwikkeld
transportframe verplaatsen wij flatbed printers zonder dat het gevolgen heeft voor de machine. Bij het verhuizen
van een printer binnen een bedrijf, wordt deze vaak niet geheel gelocked. Speciaal voor dit soort intern transport,
hebben wij een hovercraft transport systeem. Naast printers verhuist van der Goes Industrial Services ook
lamineer, snij en CNC machines.

Roland printer verhuizen
Verhuizen van een Roland printer.

Flatbed printer transport
Transport van een gebruikte Arizona flatbed
printer op een zelf ontwikkeld transport frame.

Demolition Services
Eén van de diensten van Van der Goes Industrial Services is het saneren van technische installaties. Het slopen
van een technische ruimte, het leegmaken van een fabriekshal of het verwijderen van een deel van een grotere
installatie zijn voorbeelden van deze bedrijfstak. Voorafgaand aan deze werkzaamheden wordt er een plan
opgesteld waarin de fases van de sloop worden geformuleerd en de risico’s worden beschreven. Wij zorgen voor
het scheiden en gecontroleerd afvoeren van het sloopafval.

Akoestische containers slopen
Slopen en afvoeren van akoestische containers
t.b.v. een biogas WKK-installatie.

NSA saneren
Saneren van een noodstroomaggregaat incl.
tanks en rookgaskanaal. Op de foto wordt de
NSA naar buiten gereden.

Transport Services
Het transporteren van machines of andere kwetsbare, waardevolle installaties behoort tot onze dagelijkse
werkzaamheden. Dit specialistische soort van transport heeft ervoor gezorgd dat wij complete industriële
verhuizingen zijn gaan aannemen. Wij beschikken over een vrachtwagen met een 66t/m autolaadkraan waarmee
wij maximaal 15 ton kunnen laden. Door de gesloten huif verhuizen wij machines in alle weersomstandigheden.
Zwaar en exceptioneel transport verzorgd van der Goes Industrial Services natuurlijk ook.

Transport t.b.v. koelinstallatie
Hier verzorgd van der Goes Industrial Services
het transport en plaatsing van een nieuwe
koelinstallatie.

Transport WKK-installatie
Hier wordt een MWM aardgas motor geladen en
op transport gezet.

Rental Services
Van der Goes Industrial Services BV levert ook verhuismateriaal voor bedrijven en particulieren die zelf willen
verhuizen. U de mensen en wij het materieel! Wilt u niet de stress van onbekende mensen in uw bedrijf of woning?
Wij plaatsen een container bij u en leveren het verhuismateriaal. U kunt zelf de container laden en wanneer deze
vol is, transporteren wij hem naar de nieuwe locatie waar u zelf direct het nieuwe pand in kunt richten.

Heftruck en pallets op
vrachtwagen
Het leveren van verhuis materieel zoals pallets
kunststof bakken en kunststof kuub ’s kisten.

Diverse materialen
Diverse verhuis en inpak materialen wat wij voor
u kunnen leveren.

VEILIGHEID
Van der Goes Industrial Services BV, structureel en veilig mede dankzij de VCA-bedrijfscertificering.
Van der Goes Industrial Services BV heeft veiligheid hoog in het vaandel zitten. Met
veiligheid als uitgangspunt in onze werkzaamheden wordt dan ook vaak verwacht dat wij
de nodige plannen en risico’s omschrijven, hierop nemen wij zelf de verantwoordelijkheid
en maatregelen voor onze werkzaamheden. Voor elk project op een locatie waarbij
verscherpte veiligheidseisen van kracht zijn (DSM, Inspectie SZW, enz.) stellen wij dan ook
een VGM-functionaris aan.
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