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HET ISOLEREN VAN DAKEN

 

DAKISOLATIE 
MET ZEKERHEID!
Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in zowel de particuliere als zakelijke 

markt. Al onze processen worden continu gemonitord en zijn door onafhankelijke toonaangevende instanties gecertificeerd 

waarmee we ruimschoots voldoen aan de strengste eisen en richtlijnen die in Europa gelden. Vanuit ons vakmanschap 

beschikken wij over innovatieve kennis en knowhow waarmee we waarde kunnen toevoegen aan vastgoed.

Wij zijn gespecialiseerd in het na-isoleren van woningen én het bestrijden van vocht in woningen. Vanuit ons vakmanschap 

staan wij honderd procent voor kwaliteit. Reden dat wij 10 jaar garantie geven op bijna alle door ons uitgevoerde werk-

zaamheden en geleverde materialen. Neem gerust contact met ons op voor de volledige garantiebepalingen.

ISOPROFS BV (NL) | TIENDSCHUUR 14 | 5768 SB MEIJEL (BEDRIJVENTERREIN DE WIELEN) | T+31 (0)77 46 62 830 | F +31 (0)77 46 64 085
ISOPROFS BVBA (B) | MAASTRICHTERSTEENWEG 211/1 | B-3500 HASSELT | T +32 (0)11 32 52 22 | F +32 (0)11 28 51 21  
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THERMOMAXX®

HR+CELLULOSE
THERMOMAXX®

KLIMADEKEN
THERMOMAXX®

HR++ISOPAREL HR++GLASWOL
SUPAFIL®

ISOLATIESYSTEEM
i-BOARD

HR++ISOLATIESCHUIM
PUR’FECT 

HR+STEENWOL
ROCKWOOL®

HR++ISOLATIEPLATEN
SLIMFIX®

Isoprofs is een, door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en 

BV Kwaliteitsverklaringen Bouw (BKB), gecertificeerde onderneming. We voldoen daarmee 

aan de strengste richtlijnen. Kijk op www.ikobkb.nl en www.komo.nl voor meer informatie.

Als gewaardeerd lid van de Confederatie van de Bouw werkt Isoprofs conform de strengste 

richtlijnen en STS-normen. Alle werkzaamheden die door ons als aannemer worden uitgevoerd zijn  

daarmee gecertificeerd. Op www.confederatiebouw.be vindt u meer informatie over het CvdB.

Qualibouw is een kwaliteitslabel dat uitsluitend wordt toegewezen aan ondernemingen in de 

bouwsector, die opdrachtgevers spijkerharde garanties durven te geven op de kwaliteit van 

door hen toegepaste materialen en uitgevoerde werkzaamheden. Zie ook www.qualibouw.be

Isoprofs is lid van het Venin; de Vereniging van Erkende Na-Isolatie bedrijven waar  

vakmanschap en de kwaliteit van toegepaste (isolatie)materialen hoog in het vaandel staan.  

Op www.venin.nl vindt u meer informatie over deze vereniging en haar leden.

Isoprofs werkt uitsluitend met gecertificeerde producten en materialen. Voor producten die door 

ons worden toegepast waarvoor (nog) geen productnormen bestaan, beschikken wij over ATG 

certificaten. Een onafhankelijke beoordeling en goedkeuringsleidraad voor bouwproducten. 



MEER COMFORT  
MET MINDER ENERGIE

Warme lucht stijgt, dat weet iedereen. Wat echter niet 

iedereen weet is dat maarliefst 26 procent van alle warmte 

in een woning, ontsnapt via het dak. Een getal dat gelijk is 

aan het warmteverlies van een ondeugdelijke geïsoleerde  

buitengevel en daarmee een hoofdrol opeist als het 

over het isoleren van een woning of gebouw gaat.   

Vanuit onze ervaring durven wij te stellen dat bijna iedere 

zolder in de Benelux slecht geïsoleerd is. Ongeacht of het 

daarbij gaat over renovatie- of nieuwbouwprojecten. Iets 

wat deze ruimte niet alleen onaantrekkelijk maakt, maar in 

de praktijk resulteert in een hoge(re) energieconsumptie 

dan verwacht en daarmee een hogere energierekening dan 

gecalculeerd. Reden voor ons om in 2009 de wereld om te 

draaien en een zelfstandig professioneel isolatiebedrijf op te 

richten. Een onafhankelijke gecertificeerde onderneming met 

een duidelijke en helder omschreven missie: Meer comfort 

met minder energie. 

 

TOTAALOPLOSSING

En dat in de breedste zin van het woord. Vanaf het allereerste 

uur bieden wij onze opdrachtgevers een gedegen en 

doordachte totaaloplossing. Ongeacht of het daarbij om 

particulieren, woningcorporaties, bouwbedrijven of project- 

ontwikkelaars gaat. En ongeacht of het om een woning,  

een woonwijk, een kantoorpand of een bedrijvencomplex 

gaat. Iedereen ontzorgen wij vanuit onze professionele 

isolatie expertise van A t/m Z. Een verfrissend andere kijk  

op zaken die door u beloont is, want ondertussen hebben  

wij vestigingen in Nederland, België en Duitsland en is de 

omzet van de groep gestegen naar een kleine tien miljoen 

euro per jaar.  

We geloven in onze eigen kracht en hebben naast onze 

professionele isolatieteams ook metselaars, voegers, 

stukadoors en timmermannen in dienst waarmee we elke 

bouwkundige oplossing kunnen invullen. Ongeacht de 

situatie, de vraag en de oplossing. We zijn van niemand 

afhankelijk en hebben alle noodzakelijk bouwkennis in huis. 

MINDER ENERGIE

Uiteraard ligt ook onze focus primair op het realiseren van 

energiebesparingen, maar onze isolatie oplossingen gaan 

verder. Waarbij het wooncomfort en/of werkklimaat centraal 

staan. Wat betekent dat we voor het isoleren van daken 

meerdere oplossingen voor handen hebben. Afhankelijk van 

de situatie en het project hebben we de keuze uit:

 Thermomaxx® HR++ Isoparels

 Thermomaxx® Cellulose

 Pur’fect HR++ Isolatieschuim

 Slimfix® HR++ Isolatieplaten

 

Onafhankelijk onderzoek onderschrijft dat het na-isoleren 

van het dak een gemiddelde besparing oplevert van 15%. 

Alle reden voor een goed gesprek lijkt ons.  

Onze jarenlange kennis en knowhow  

over hoe een aangenaam en  

comfortabel binnenklimaat  

gecreëerd wordt, is door ons in 

eerste instantie opgebouwd 

 in de verwarmingsindustrie. 

Waar wij destijds met lage 

temperatuur radiatoren de 

eerste stappen zetten  

naar een energie-

neutraler binnenklimaat, 

ontstond het besef dat 

dit alleen mogelijk 

is als gebouwen en 

woningen gedegen 

geïsoleerd zijn. 
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GEGARANDEERD GOED 
GEÏSOLEERD MET  
10 JAAR GARANTIE

OVER ISOPROFS

Isoprofs is een multidisciplinair isolatie- en vochtbestrijdingsbedrijf met ruime ervaring in 

zowel de particuliere als zakelijke markt. Naast het isoleren van daken kunt u bij ons terecht 

voor het isoleren van spouwmuren, kruipruimtes, vloeren, wanden en tussenwanden.  

Naast energiebesparende maatregelen, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om 

waar mogelijk ook vocht- en geluidsreducerende maatregelen te nemen. Wilt u meer weten 

over Isoprofs? Bel ons dan vandaag nog voor een afspraak, of kijk op www.isoprofs.com

CHRIS VAN WIJNGAARDEN
SPECIALIST DAKISOLATIE
MEDEWERKER ISOPROFS



De constructie van het dak is bepalend voor de keuzes die we 

maken. Eén van de mogelijkheden om een zolder van binnenuit 

of van buitenaf, te isoleren is onze unieke Themomaxx  

HR++ Isoparel. Een uiterst duurzame parel die een  

ongekende energiebesparende werking heeft en 

er voor zorgt dat in de winter de warmte binnenblijft 

en in de zomer de hitte buiten.  

Er is geen snellere en effectievere manier denkbaar dan 

de bestaande tussenruimte(s) in een dak te vullen met 

Thermomaxx HR++ Isoparels. Iets wat in de regel vaak in één 

dag is te realiseren zonder enig hak of breekwerk. Uiteraard 

zijn we afhankelijk van de situatie, maar vaak kunnen door ons 

de Thermomaxx HR++ Isoparels in de ruimte(s) die er tussen 

het plafond en het dak bestaat, direct worden geïnjecteerd. 

Evetuele aanwezige oneffenheden zoals bijvoorbeeld 

dakspanten, vormen voor de manier waarop wij onze HR++ 

Isoparels ‘inblazen’ geen enkel probleem. De HR++ Isoparels 

vinden hun weg namelijk ‘blindelings’ en vullen alle kieren en 

naden moeiteloos, waardoor ze het dak hermetisch afsluiten.  

DE BESTE ISOLATOR 

En dat zonder de natuurlijke en noodzakelijke ademende 

werking van het dak te verstoren. Het ‘geheim’ van onze 

grijze HR++ Isoparel is namelijk dat deze voor 98% uit lucht 

bestaan. En lucht in geïsoleerde vorm, is de beste isolator 

die bestaat! Onze lichtgewicht Thermomaxx HR++ Isoparels 

zijn daarom in veel gevallen vaak de ideale oplossing. Ook 

als de eerder genoemde tussenruimte niet aanwezig is, want 

deze creëren wij namelijk net zo makkelijk zelf met behulp van 

gips- of bouwplaten. Iets wat uiteraard afhankelijk is van hoe 

wij een zolder dienen op te leveren. Los daarvan is het echter 

ook mogelijk om onze Thermomaxx HR++ Isoparels aan de 

buitenzijde, direct onder de pannen te spuiten en te verlijmen.   

GEEN VOCHTPROBLEMEN MEER 

Door de gesloten celstructuur van onze unieke EPS HR++ 

Isoparel (geëxpandeerd polystyreen) heeft ook vocht geen 

kans meer. Reden hiervoor is dat dit materiaal geen water of 

waterdamp opneemt en de onderlinge ruimte tussen de HR++ 

Isoparels er voor zorgt dat vocht en (overmatige) waterdamp 

op natuurlijke wijze naar buiten wordt afgevoerd. Het dak  

blijft dus als het ware altijd ‘ademen’. 

MINIMALE RD-WAARDE VAN 1,18 M2 K/W  

Nadat wij onze Thermomaxx HR++ Isoparels in of onder het dak  

hebben geinjecteerd, vormen deze een stevige solide plaat met  

een Rc-waarde van 1,18 m2 K/W bij een dikte van slechts 4 cm.  

1 THERMOMAXX HR++ 
ISOPARELS

•	EPS	bolletjes	/	parels	van	geëxpandeerd	polystyreen

•	Onderhoudsvrij,	geen	risico	voor	inzakken	van	het	isolatiemateriaal

•	Niet	gevoelig	voor	veroudering

•	Hoge	milieuscore,	bij	sloop	komen	er	geen	vezels	in	het	milieu

•	Extra	vochtbestendig	door	de	toegevoegde	lijm

•	De	gemiddelde	grootte	van	1	bolletje	is	ca.	3,5	mm		

•	 Isolatiewaarde	Rd	=	1,82	m²	K/W	bij	een	dikte	van	6	cm

TECHNISCHE VOORDELEN

HEEFT U EEN VRAAG OVER DAKISOLATIE?
 
ALS U VRAGEN HEEFT OVER HET ISOLEREN VAN DAKEN, STEL DEZE 
DAN AAN CHRIS VAN WIJNGAARDEN, ONZE SPECIALIST DAKISOLATIE.  
MAIL: CHRIS@ISOPROFS.COM

BINNEN 1-2 WERKDAGEN HEEFT U EEN ANTWOORD OP UW VRAAG.

Toepassing	van	Thermomaxx		
HR++	Isoparelsin	het	dak.

WARMTEWEERSTANDSWAARDE  

THERMOMAXX HR++ ISOPAREL

Lambda waarde λd = 0,034 W/mK

isolatiedikte Rd-waarde Rc-waarde

20 mm 0,6 m2 K/W o.i.v. constructie

40 mm 1,2 m2 K/W o.i.v. constructie

60 mm 1,8 m2 K/W o.i.v. constructie

80 mm 2,4 m2 K/W o.i.v. constructie

100 mm 3,0 m2 K/W o.i.v. constructie

120 mm 3,5 m2 K/W o.i.v. constructie

140 mm 4,1 m2 K/W o.i.v. constructie

160 mm 4,7 m2 K/W o.i.v. constructie

180 mm 5,3 m2 K/W o.i.v. constructie

200 mm 5,9 m2 K/W o.i.v. constructie



Lambda waarde λd = 0,038 W/mK

isolatiedikte Rd-waarde Rc-waarde

160 mm 4,2 m2 K/W o.i.v. constructie

200 mm 5,3 m2 K/W o.i.v. constructie

240 mm 6,3 m2 K/W o.i.v. constructie

280 mm 7,4 m2 K/W o.i.v. constructie

320 mm 8,4 m2 K/W o.i.v. constructie

360 mm 9,5 m2 K/W o.i.v. constructie

400 mm 10,5 m2 K/W o.i.v. constructie

WARMTEWEERSTANDSWAARDE  

THERMOMAXX HR+ CELLULOSE

Met Thermomaxx HR+ Cellulose sluiten we alle naden en 

kieren volledig af en ontstaat er een dichte homogene deken 

van hoogwaardig isolatiemateriaal die er voor zorgt dat er 

geen geluid of warmte meer kan ontsnappen.  

 

MINDER VOCHT, MINDER GELUID

Het inblazen van Thermomaxx HR+ Cellulose is in principe een  

eenvoudige klus en kan zonder ingrijpende bouwtechnische 

aanpassingen snel door ons worden uitgevoerd. Omdat 

het materiaal op natuurlijke wijze vocht opneemt - en 

geleidelijk ook weer afstaat - verbetert tevens de natuurlijke 

vochtbalans in huis. Als het nodig is om geluidsoverlast 

tot hogere dimensies terug te dringen, is het mogelijk om 

plafonds te verlagen of wanden te verdikken. Ook dit laatste 

is middels zogenaamde voorzetwanden eenvoudig te 

realiseren. Dergelijke maatregelen maken het mogelijk om 

iedere gewenste isolatiedikte te bereiken om geluid tot een 

minimum en voor u acceptabel niveau terug te dringen. 

HOGE FASEVERSCHUIVING

Zoals aangegeven is Thermomaxx Cellulose als materiaal 

eenvoudig en snel - zonder ingrijpende maatregelen - toe 

te passen. En dat in elke gewenste dikte. Het materiaal 

heeft bovendien een hoge faseverschuiving. Wat betekent 

dat het heel erg lang duurt voordat er kou of - andersom - 

warmte doorheen gaat. De hoge dichtheid van dit materiaal 

is daarom niet alleen geschikt voor geluidsisolatie, maar ook 

om warmte binnen- of buiten te houden. 

 

DUURZAAM

Thermomaxx Cellulose is een duurzaam isolatiemateriaal  

dat 100% recyclebaar is en daarmee uiterst milieuvriendelijk.  

Het materiaal heeft een lange levensduur en kan zonder 

enige bewerking opnieuw hergebruikt worden. Ook wordt 

tijdens de productie van het materiaal slechts een fractie van 

de hoeveelheid energie gebruikt in vergelijking met andere 

isolatiematerialen.  

Thermomaxx HR+ Cellulose is  

een uniek product dat bestaat  

uit speciale ontwikkelde losse 

cellulose vlokken met een extra 

lange vezel. Onder extreem hoge 

druk worden deze vlokken door 

ons ‘ingeblazen’ in bestaande - of 

nog te creëren - holle ruimtes zoals 

daken, plafonds en (tussen)vloeren.

2 THERMOMAXX HR+  
CELLULOSE

•	Warmteweerstand λ	=	0,038	W/mK
•		Geluidsisolatiewaarde	van	8-11dB,	equivalent	gemiddelde	van	

10dB	conform	NEN	5077

•	Milieuvriendelijk	en	geurloos

•	Mogelijk	zonder	ingrijpende	maatregelen

•	Brandvertragend	(Euro	Brandklasse	B	-	S2,	d0)

•	Dampdoorlatend

•	Vochtregulatie	(opnemend	vermogen)	8,8%

TECHNISCHE VOORDELEN



SLIMFIX
HR++ ISOLATIEPLATEN

4

•	Esthethische	en	stootvaste	zichtzijde	

•	Ruimtebesparend	>	uitstekend	isolerende	dunne	platen	

•	Duurzaam	en	recyclebaar	

•	Vormvast	en	vochtbestendig.	

•	Brandvertragend	(Euro	Brandklasse	1	NEN	6065)

TECHNISCHE VOORDELEN

•	Sterke	hechting	aan	diverse	materialen	

•	Milieuvriendelijk	en	CFK	vrij

•	Goede	brandveiligheid	(Euro	Brandklasse	B2	en	B#)

•	Lambda	waarde	0,026	W/mK	(reële	rekenwaarde)

•	Warmtebegeleidingscoëfficient:	W/mK,	0,025-0,030

•	Temperatuur	bestendigheid:	-150	=	90	°C

•	Lineair	uitzettingscoëfficient:	5-10	x	105	°K

TECHNISCHE VOORDELEN

Pur’fect Isolatieschuim bestaat uit twee componenten polyurethaan,  

volledig CFK-vrij en daarom uiterst milieuvriendelijk. Een materiaal dat  

wij bij voorkeur bij grote(re) oppervlakten van zowel bestaande als  

nieuwe daken toepassen.

PUR’FECT  
ISOLATIESCHUIM

3

WARMTEWEERSTANDSWAARDE SLIMFIX

WARMTEWEERSTANDSWAARDE PUR’FECT 

HR++ ISOLATIESCHUIM (DICHTCELLIG)

Pur’fect Isolatieschuim heeft een uitzonderlijk lage warmte-

geleidingscoëfficient, wat resulteert in een uitzonderlijk hoge  

isolatiewaarde. Bovendien heeft het materiaal ideale product  

eigenschappen die het toepasbaar maken voor een groot  

temperatuurbereik. Door de goede mechanische eigen- 

schappen, is het uiterst stabiel, vormvast en licht.

Pur’fect is de naam en het product waarmee wij op 

intelligente wijze het beste uit de combinatie weten te 

halen van Polycol en Isocyanaat. De twee belangrijkste 

componenten van Polyurethaan, die samen de basis vormen 

van deze onschadelijke en milieuvriendelijke hardschuim 

variant die zich ideaal laat verwerken in elke situatie en in 

iedere ruimte of ondergrond. Pur’fect past zich moeiteloos 

aan de gegeven omstandigheden aan met behoud van  

de meest ideale en hoogst haalbare isolatiewaarden. 

GEPATENTEERDE SPRAYTECHNIEK

Pur’fect kan door zijn bijzondere producteigenschappen 

geheel naadloos - als één geheel - worden aangebracht 

middels een gepatenteerde spraytechniek. Een techniek 

die ons in staat stelt zonder problemen de contouren van 

het te isoleren oppervlakte te volgen. Let echter wel dat we 

met Pur’fect geen hoogwaardig afwerkingsniveau kunnen 

bereiken. Indien gewenst kunnen we de ruimte natuurlijk 

vakkundig afwerken met gips- of bouwplaten.  

SLUITEND GEHEEL

Een ander bijzonder voordeel van Pur’fect is dat het 

materiaal al binnen enkele minuten volledig is uitgehard en 

daardoor direct een sluitend geheel vormt met het verlangde 

isolerende effect. Afhankelijk van de mogelijkheden die uw 

specifieke situatie biedt, brengen we - als we voor Pur’fect 

zouden kiezen, meerdere lagen van 2 centimeter aan. 

 

Omdat Pur’fect droog door ons wordt ingespoten en 

waterbestendig is, is roestvorming uitgesloten.

Met onze Slimfix HR++ Isolatieplaten wordt iedere zolder 

door ons in een handomdraai omgetoverd tot een prachtige 

nieuwe ruimte. Deze kant-en-klare HR++ Isolatieplaat past 

altijd en overal en troeft in principe al onze andere materialen 

en systemen af. Elke zolder wordt door ons in no-time 

perfect geïsoleerd en daarnaast tot in perfectie afgewerkt. 

ESTHETISCH DESIGN

Ten opzichte van al onze andere alternatieven om een zolder  

te isoleren, zijn onze Slimfix HR++ Isolatieplaten het snelst 

te verwerken tussen de bestaande gordingen van daken. 

Dankzij het esthetische design van de platen, is de zolder 

direct nadat wij gereed zijn met onze werkzaamheden, 

klaar voor gebruik. Zonder hak en/of breekwerk voorzien 

wij een zolder van een luchtdichte en naadloos isolerende 

constructie die warmteverlies tot een minimum beperkt. 

VERSCHILLENDE DIKTES

Onze Slimfix HR++ Isolatieplaten zijn leverbaar in diverse 

fomaten en verschillende diktes, wat betekent dat we altijd 

maatwerk kunnen leveren. Afhankelijk van de situatie en  

de mogelijkheden kunnen we Rc-waarden die oplopen van 

2,5 tot 7,0 m2 K/W.

Lambda waarde λd = 0,026 W/mK

isolatiedikte Rd-waarde Rc-waarde

40 mm 1,5 m2 K/W o.i.v. constructie

60 mm 2,3 m2 K/W o.i.v. constructie

80 mm 3,1 m2 K/W o.i.v. constructie

100 mm 3,9 m2 K/W o.i.v. constructie

120 mm 4,6 m2 K/W o.i.v. constructie

Lambda waarde λd = 0,032 W/mK

isolatiedikte Rd-waarde Rc-waarde

82 mm 2,5 m2 K/W o.i.v. constructie

113 mm 3,5 m2 K/W o.i.v. constructie

141 mm 4,5 m2 K/W o.i.v. constructie

172 mm 5,5 m2 K/W o.i.v. constructie

218 mm 7,0 m2 K/W o.i.v. constructie



HENRIE DIELISSEN 
SPECIALIST 
GELUIDSISOLATIE 

Buiten- en leefgeluiden zoals langsrazend 

verkeer, harde muziek, luidruchtige buren, 

televisie en spelende kinderen kunnen de 

rust soms ruw verstoren. Met Thermomaxx® 

Cellulose hebben wij een prachtige oplos-

sing in huis waarmee we rust creëren.

GERARD KLOMP 
SPECIALIST KRUIPRUIMTE
& KELDER ISOLATIE 

Dat vaak kille en onbehaaglijke gevoel in 

huis is in principe eenvoudig op te lossen 

door onze Thermomaxx® Klimadekens in 

de onderliggende kruipruimte te leggen  

of de onderzijde van de vloer te isoleren 

met een laag Pur’fect isolatieschuim. 

KENNETH MACPHAIL
SPECIALIST 
SPOUWMUURISOLATIE

De gemiddelde besparing die het isoleren 

van spouwmuren oplevert, is 30%. Naast 

een besparing op energiekosten, verbetert 

echter ook het wooncomfort en/of werk-

klimaat aanzienlijk. Een win-win situatie 

met meer comfort en minder energie.

ÉÉN BEDRIJF, MULTIDISCIPL  INAIRE OPLOSSINGEN

We laten niets aan het toeval  

over en komen al onze beloftes  

en afspraken na. Met de kennis  

en knowhow die door ons in de  

afgelopen jaren is opgebouwd  

zijn dat geen loze woorden,  

maar feiten. Meer weten? Neem  

de proef op de som en bel ons  

voor een nadere kennismaking.  

We zullen u niet teleurstellen! 

VOOR AL UW VRAGEN  
BELT U GERUST

Nederland (Meijel) 

+31 (0)77 46 62 830  

België (Hasselt)

+32 (0)11 32 52 22  

België (Lokeren) 

+32 (0)9 356 94 96

MICHAL HERNIK
SPECIALIST VOCHTBESTRIJDING 
MEDEWERKER ISOPROFS

De vochtigheid van gevels, kruipruimtes 

en daken kan ongemerkt een grote invloed 

hebben op het binnenklimaat en daarmee 

ons comfort. Als geen ander weten wij hoe 

belangrijk het is om er voor te zorgen dat 

vocht geen kans krijgt.  

TON VAN DE VONDERVOORT
SPECIALIST 
BUITENGEVELISOLATIE 

Een total make-over. Zo laat ons buiten-

gevel isolatieprogramma zich het beste 

omschrijven. Met ons i-Board systeem 

veranderen wij oud in nieuw; een nieuw 

huis met een bijbehorend nieuw, sterk 

verbeterd en aangenaam binnenklimaat.

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd en zijn zich bewust van het feit hoe 
belangrijk Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) voor ons als onderneming zijn.


