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Onze techniek
wint terrein

Voorwoord
G.A. van der Waal tuin- en parkmachines is in 1945 opgericht door de heer G.A. van der Waal en bestaat inmiddels
alweer ruim 65 jaar. Middels deze brochure willen wij u kennis laten maken met ons bedrijf en de verscheidenheid
aan producten welke wij u kunnen aanbieden.
Bij G.A. van der Waal tuin- en parkmachines worden diverse machines verkocht zoals gazonmaaiers, frezen,
tractoren, bosmaaiers, kettingzagen, werktuigdragers, taludmaaiers, grafdelfmachines etc. Tevens is er een goed
uitgeruste werkplaats waar gespecialiseerde monteurs allerhande tuin- en parkmachines repareren en keuren.
Wij beschikken over een groot assortiment onderdelen, opgeslagen in een overzichtelijk magazijn, waar onze
opdrachtgevers onderdelen kunnen afhalen of bestellen.
Onze klantenkring bestaat o.a. uit gemeenten, aannemers, hoveniers, groenvoorzieningen, loonbedrijven, sociale
werkplaatsen, scholen, schoonmaakbedrijven, dakdekkerbedrijven, boeren, tuinders, particulieren, stichtingen, etc.
G.A. van der Waal tuin- en parkmachines is sinds begin 2007 VCA, CUVM en COM-keur gecertificeerd, waardoor wij
een nog grotere service kunnen bieden op gebied van veiligheid en milieu voor onze opdrachtgevers. Veiligheid en
milieu is immers een belangrijk aspect voor ons maar ook voor onze opdrachtgevers.
Begin 2011 hebben wij het importeurschap verworven van Brielmaier speciale taludmaaier, tevens is G.A. van der
Waal aangesteld als regio importeur voor Hansa grafdelfmachines en speciale voertuigen.
Bij investering van een of meerdere van onze producten, investeert u niet alleen in een top klasse product maar ook
in 10 gemotiveerde medewerkers van G.A. van der Waal die meer dan 8 uur per dag voor u klaar staan.
Wij wensen u veel plezier met het doorbladeren van onze bedrijfsbrochure.

Het G.A. van der Waal team

Sinds 1945
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Historie
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De Brielmaier speciale taludmaaier is een speciaal ontwikkelde machine om hellingen tot maximaal 70 graden te
maaien. De Brielmaier heeft een volledig hydraulische wiel- en maaiaandrijving welke traploos instelbaar zijn. De
gepatenteerde kunststof noppenwalsen zijn verkrijgbaar in 3, 4 of 5 rijige uitvoering. Diverse aanbouwwerktuigen,
zoals dubbel snijdende maaibalken van 125 cm tot 350 cm, klepelmaaier, bandhooier, hooischuif, balenpers,
Hill-Rake, sneeuwfrees, sneeuwschuif en veegmachine kunnen gemakkelijk gemonteerd worden.
De Brielmaier speciale taludmaaier is nu ook verkrijgbaar met afstandbediening met signaal en display waarop
diverse functies zijn af te lezen. De Brielmaier heeft een dubbele noodstopvoorziening.
Kortom de Brielmaier speciale taludmaaier is een zeer breed inzetbare machine met een unieke bediening door
de zeer laag opgebouwde aandrijflijn van de motor en de hydro componenten is alles in het hart van de wielas
geplaatst, waardoor er geen overhellende gewichten zijn. Dit maakt dat de Brielmaier een zeer geschikte machine is
voor het werken op taluds en in natuurgebieden.
Al sinds 2006 is G.A. van der Waal tuin- en parkmachines actief met de promotie en verkoop van de Brielmaier
speciale taludmaaier echter sinds 1 januari 2011 zijn wij officieel importeur van de Brielmaier speciale taludmaaier
voor Nederland. Doordat wij vanaf het begin betrokken zijn bij de promotie van Brielmaier in Nederland hebben wij
ruime ervaring met deze machines.
Onze monteurs en verkopers zijn speciaal geschoold bij de fabrikant in Duitsland om een zo optimale service te
kunnen verlenen aan de eindgebruikers.
De Brielmaier een unieke machine in zijn klasse!
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De Hansa grafdelfmachine kent 4 types, de APZ131, APZ331, APZ531 en de APZ531H. De beide grotere types
APZ531 zijn het paradepaardje van Hansa, dit mede door de bouw en ontwikkeling van o.a. de motoren welke nu
voldoen aan de EURO-5 en EURO-6 norm. De Hansa grafdelfmachines hebben een Load Sensing Closed Centre
Hydro systeem met hydraulisch voorgestuurde ventielen wat een laag brandstofgebruik en een laag geluidsniveau tot
gevolg heeft. De Hansa grafdelfmachine is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een lange levensduur.
De Hansa grafdelfmachines zijn zeer robuust en met diverse opties te leveren.
De Hansa Multi-Kommunal Voertuigen ofwel de Hansa Multifunctionele voertuigen zijn veelzijdig inzetbaar het gehele
jaar door (4 seizoenen voertuig). Er kunnen veel aanbouwwerktuigen op de machine worden gemonteerd zowel aan
de voor- als aan de achterzijde. De machine zelf mag een maximale belasting hebben van 6500 kg (aan de frontzijde
maximaal 2800 kg aan de achterzijde 3200 kg). De voertuigen zijn uitgerust met zware 75kW = 102 Pk of 98kW
= 133 Pk motoren met een laag toerental, waardoor er een laag brandstofverbruik is, weinig slijtage en een laag
geluidsniveau.
Nieuw ontwikkeld is het Maytec Hydro haakarmsysteem hiermee kunnen diverse laadbakken, frames en tanks snel
worden geladen en gelost.
Vanaf 1 juni 2011 is G.A. van der Waal tuin- en parkmachines regio importeur voor Noord-Holland, Zuid-Holland,
Utrecht, Zeeland en West-Brabant. Onze gespecialiseerde monteurs zijn bijgeschoold bij de fabrikant in Duitsland
en hebben al vele jaren ervaring met deze machines waardoor de eindgebruiker een gedegen vakkennis en een zeer
goede service mag verwachten.
De Hansa grafdelfmachines en Multi-Kommunal Voertuigen, sterke en robuuste machines, veelzijdig in gebruik.
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Citaat Stihl:
“We willen uw werk met en in de natuur steeds comfortabeler en efficiënter maken. Daarom willen we steeds
betere producten ontwikkelen en op de markt brengen. Daarom investeren we ook consequent in research en
ontwikkeling, en bepalen we de maatstaven in onze sector. Als veeleisende klant kunt u absoluut rekenen op de
resultaten van deze inspanningen en op de adviezen en de service van de deskundige vakhandelaar. U kunt alleen bij
deze vakhandelaren terecht voor de kwaliteitsproducten en originele reserve onderdelen, uiteraard met het nodige
professionele advies en informatie over het gebruik van het product en met de vereiste topservice”
Stihl heeft een uitgebreid gamma aan kwaliteitsproducten zoals motorzagen, hoogsnoeiers, motorzeisen,
bosmaaiers, combisystemen, multi -systemen, heggenscharen, heggensnoeiers, reinigingsapparaten, nevelspuiten,
sproeiapparaten, grondboormachines en doorslijpmachines maar ook brandstoffen, handgereedschappen en
persoonlijke veiligheidsuitrusting behoren tot de producten welke Stihl met zorg heeft ontwikkeld en geselecteerd.
G.A. van der Waal is al sinds 1965 Stihl dealer en heeft in de loop van de jaren veel vakkennis opgedaan. Wij kunnen
u daarom op professionele wijze advies en informatie geven over de Stihl producten. Onze monteurs en verkopers
krijgen ieder jaar van Stihl informatie en onderricht over zowel over de “oude” als de nieuwste Stihl machines.
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Citaat Viking:
Bijna 30 jaar produceert VIKING tuingereedschap. Onze ontwikkelingen steunen op deze kennis en langdurige
ervaring. Eerst bekijken we de markt zeer grondig en denken vervolgens na over welke bijdrage wij onze veeleisende
klanten kunnen bieden. Het assortiment moet tenslotte continu worden uitgebreid met zinvolle en technisch
innovatieve modellen.
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Citaat Honda:
“Honda helpt u graag een handje om plezier van uw tuin te hebben. Met grasmaaiers en handgereedschappen die
betrouwbaar en comfortabel zijn.
Bovendien heeft Honda een scherp oog voor onze leefomgeving. Voor de aandrijving gebruikt Honda bijvoorbeeld de
beproefde Honda 4-takt technologie.
Stiller, aangenamer en met minder trillingen. Een Honda motor is ook nog eens tot 50% zuiniger dan vergelijkbare
2-takt motoren terwijl de uitlaatgassen minder schadelijke stoffen bevatten. Dus minder CO2-uitstoot. Dat is niet
alleen goed voor ons milieu maar natuurlijk ook voor u”.
“Met een Honda ervaart u zoveel meer als het om vermogen gaat. Schone 4-taktmotortechniek met een hoog
rendement en een lage geluidsproductie zonder in te leveren op maximale prestaties”.
Al sinds 1972 is G.A. van der Waal Honda Power Equipment dealer en service center. Bij ons kunt u terecht voor
gedegen advies en informatie over de Honda producten. Tot het Power Equipment assortiment behoren o.a.
generatoren, waterpompen, power carriers, gazonmaaiers, zitmaaiers, frezen etc. Ieder jaar krijgen onze monteurs en
verkopers informatie over de nieuwste producten.
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POWER EQUIPMENT

De Europower generator staat bekend als een zeer degelijk en betrouwbaar product. Door de grote verscheidenheid
aan modellen is er voor elke eindgebruiker wel een geschikte generator te vinden.
Voor de Europower generatoren zijn diverse opties mogelijk.
Europower maakt zelfs generatoren geheel naar de specifieke wensen van een eindgebruiker indien men dit wenst.
Sinds ca. 1985 zijn wij importeur van Europower generatoren. Omdat de verkoop en service van generatoren een
specifieke kennis en ervaring vereist, hebben onze verkopers en monteurs een speciale scholing gehad bij de
fabrikant van Europower in België.
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Schell Grüntechnik heeft een robuuste en duurzame werktuigdrager ontwikkeld met diverse mogelijkheden. Grote
voordelen van de werktuigdrager zijn: 100 pk sterke dieselmotor, hydraulische rijaandrijving tot max. 40 km/uur,
grote capaciteit van hydraulische aandrijving d.m.v. 2x 65 liter/min. oliestroom. Met deze stabiele machine kan
met gemak de Schell Grüntechnik cirkelmaaiers gemonteerd worden die variëren van 1,20m werkbreedte tot wel
4,20 werkbreedte. Tevens kunnen een tal van werktuigen gemonteerd worden aan de machine, denkend aan een
armmaaier, klepelmaaier, heggensnoeier, sneeuwploeg, bladblazer, rolbezem en onkruidborstel. De machines kunnen
met de juiste verzorging en onderhoud een levensduur bereiken van ca. 10.000 bedrijfsuren.
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UFKES Greentec de specialist in stobbenfrezen, houtversnipperaars, bosfrezen, houtkranen, houtklemmen,
hoogkippers, boomknippers, houtsnippercombinaties. De UFKES Greentec machines worden in eigen beheer
ontwikkeld en geproduceerd. De Greentec producten van UFKES onderscheiden zich van robuuste, duurzame en
degelijke kwaliteit. Wij als dealer staan volledig achter de topkwaliteit machines van UFKES.
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Becx machines ontwerpt professionele werktuigen sinds 2008.De eerste machine die klaar was voor de verkoop
was de Heggensnoeier HS130HR.
Met meer dan 50 verkochte machines en evenveel tevreden klanten in Nederland in de afgelopen 2 jaar durven we te
zeggen dat de machine een succes is.
Momenteel is Becx machines bezig met de ontwikkeling van 3 machines, een kantensnijder-onkruidborstel, een
poepzuiger en een grotere, her-ontworpen, heggensnoeier (HS150HR).
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Timberwolf voorziet in robuuste hydraulische hakselaars met capaciteiten van 125 mm tot 300 mm in rups-,
aanhanger- en PTO-uitvoering. Daarnaast zijn er net zo robuuste maar kleinere modellen met valtrechterinvoer, welke
geleverd kunnen worden in aanhanger-, draagbare- of PTO-uitvoering.
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Het Hissink programma bestaat o.a uit:
• Spearhead levert armmaaiers, rotormaaiers en klepelmaaiers voor de professionele markt. De spiraalrotor van
Spearhead is geschikt voor sportvelden en openbaar groen. De spiraalrotor evenaart het maaibeeld van een
kooimaaier.
• Seppi-M: sinds 1971 gespecialiseerd in klepelmaaiers. Of het nu gaat om het klepelen van gras of om het klepelen
van hout, Seppi-M heeft er de juiste machines voor.
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Adler de Kwaliteitsmakers van veegmachines, sneeuwschuiven, zoutstrooiers en grondboren.
Alle ADLER-producten worden onderworpen aan de hoogste kwaliteitsnormen. We bepalen zelf onze maatstaven
en leggen daarbij de lat erg hoog! Wij gebruiken alleen het beste materiaal. Dikkere platen, grotere borstels, betere
banden: optimale functionaliteit en robuuste stabiliteit zijn voor ons belangrijker dan 1 gram minder materiaal.
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Citaat Stiga:
“Innovatie is voor Stiga een prioriteit. Wij waren de pioniers in de knikbesturing, 4WD en natuurlijk de Multiclip
maaitechnologie. Aandacht voor het milieu en het gebruiksgemak van de tuinier zijn uitermate belangrijk. Onze motoren
met lage emissies reflecteren hierbij perfect wat we bedoelen”.
De Stiga front-zitmaaier is ontwikkeld voor de kleinere hovenier en de grote particulier. Stiga biedt een ruime keuze uit
front-zitmaaiers in werkbreedtes van 85 tot 125 cm, hierdoor heeft men een groot marktaandeel verworven.

18

Trilo ontwikkelt en produceert multifunctionele zuigwagens, units en blowers. Het is een gewaardeerd en
toonaangevend merk op de Europese markt.
Trilo biedt professionele en tijdsbesparende oplossingen voor een veelvoud aan taken zoals het ruimen van gras,
heggensnoeisel, herfstblad, recreatieafval en zwerfvuil of het in een werkgang verticuteren of maaien en opzuigen van
gras.
Een economische oplossing doordat veel functies gecombineerd worden. Een enkel werktuig, waarvan de uitstekende
werking en lange levensduur zich al jarenlang heeft bewezen.
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STH machines worden vanaf begin tachtiger jaren geproduceerd. Het programma richt zich voornamelijk op vegen
en verticuteren van grasvelden en het maaien en verzamelen van diverse groensoorten en afval. De STH machines
kenmerken zich door de degelijke bouwwijze en een constante doorontwikkeling om tot een zo optimaal mogelijk
resultaat te komen. De STH machines hebben hun weg gevonden naar diverse eindgebruikers in binnen- en
buitenland.
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McConnel vierde in 2010 haar 75-jarig jubileum en is met de productie van de allereerste armmaaier in 1945 de
uitvinder van de armmaaier. Ze behoren op dit specialistische vlak tot de marktleiders in Europa. Dit wordt o.a.
bevestigd door een productie van meer dan 2600 armmaaiers in 2009.
Voortdurende innovatie, doorontwikkeling en het produceren van kwalitatief hoogwaardige producten zijn al meer dan
50 jaar het handelsmerk van deze Engelse onderneming.
Het uitgebreide McConnel assortiment, dat jaarlijks verder uitgebreid wordt, vindt zijn weg in alle denkbare
werkomstandigheden. Groenvoorzieners, (semi-)overheden, de landbouwsector en loonbedrijven profiteren van de hoge
capaciteit, vooruitstrevendheid en betrouwbaarheid van McConnel machines.
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Al meer dan 35 jaar is Empas BV toonaangevend in de productie van en handel in spuitapparatuur. Deze producten
vinden hun weg in de glastuinbouw maar zeker ook bij hoveniers, gemeentewerken en andere bedrijven kunnen de
Empas machines ingezet worden. Maatwerk en kwaliteit staat bij Empas in een hoog vaandel. Daarbij zoekt Empas
graag antwoorden op vragen uit de markt.
Empas heeft haar expertises gecombineerd in een prachtig product en laat u graag kennis maken met de
Multicleaner onkruidbestrijder, momenteel in 3 varianten leverbaar van handmachine tot grote zelfrijdende machines.
Een unieke toepassing waardoor de milieubelasting aanzienlijk verminderd wordt.
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Met een NIMOS kipper beschikt u altijd over voldoende transportcapaciteit. De praktische, driezijdig kippende
kipwagens zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Met laadvermogens die variëren van 1000 tot 6000 kg en een
opbouw die is afgestemd op uw specifieke wensen. Van multifunctionele aanhangwagen tot houtsnipperwagen.
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De gehele Messersi CH2 en CH2/R serie zijn uitgevoerd met 2 variabele pompen
voor het rijden en 1 tandwielpomp voor het bedienen van de kiepbak en laadshovel!
Met deze modellen kunt u tegelijkertijd rijden en kiepen van de bak of rijden en bedienen van de laadshovel.
Leverbaar in de uitvoeringen:
Dumperbak met laadshovel
of grondbak met laadshovel
of met een aluminium bak, een betonmixer en graafarm.

Weed Control is al vanaf 1998 actief met het ontwikkelen en produceren van machines voor milieuvriendelijk en
chemievrij onkruidbeheer, de denkwijze van Weed Control gaat verder dan alleen het onkruid te bestrijden! Denk aan
minimale emissie waarden, minimaliseren van uitstoot van fijnstof, minimaal verbruik en duurzaamheid van de gebruikte
materialen. Wij bieden een complete lijn thermische en mechanische machines voor zowel openbaar groen als land- en
tuinbouw voor het verwijderen van onkruid, schimmels en ongedierte.
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De Swepac trilplaten, Made in Zweden.
Swepac trilplaten zijn zeer robuust, gebruiksvriendelijk en voldoen aan de 2000/14/EG Norm.
Alle modellen zijn uitgevoerd met een Hardox trilplaat, hiermee garandeert men een zeer lange levensduur.
Afhankelijk van de wensen van de eindgebruiker zijn er diverse modellen verkrijgbaar.
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Iseki zitmaaiers, frontmaaiers en compact trekkers zijn voor zowel de particulier als de professional verkrijgbaar en
onderscheiden zich door hun hoge kwaliteitsniveau en het gebruik van innovatieve technologie.
In de markt van zitmaaiers, frontmaaiers en compacttrekkers is het gebruik van hydrostatische transmissies zeer
gebruikelijk. Het Iseki ILS hydrostaatsysteem zorgt voor minder brandstofverbruik, minder geluidsoverlast voor
gebruiker en omgeving, tevens wordt de motor minder zwaar belast.
Er zijn diverse modellen Iseki zitmaaiers, frontmaaiers en compact trekkers waardoor er voor elke eindgebruiker een
geschikte uitvoering te vinden is.
Kortom, kies nu voor een Iseki, daar zit meer in dan je denkt.
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GS machines heeft professionele hydraulisch aangedreven motorveegmachines welke geschikt zijn voor het
vegen van zand, sneeuw, stro, bladeren en grof vuil. Tevens heeft GS ook een handige en compacte onkruidborstel
machine. De machines zijn van hoge kwaliteit en zeer bedrijfszeker, veilig en eenvoudig in het gebruik.
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Landini is nog een van de weinige fabrikanten die zelf volledig haar trekkers produceert. De Landini trekkers worden
gemaakt op basis van grensverleggende vormgeving en beproefde technologie. In Italië is Landini marktleider en
Europees gezien behoort Landini tot de top 5.
Met o.a. de modellen Rex en Mistral heeft Landini een moderne, betrouwbare en veelzijdige trekker in zijn
programma met een lange levensduur.
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Ferrari 2- en 4-wielige tuintractoren wordt gefabriceerd in Italie. Er zijn diverse modellen verkrijgbaar en al naar gelang
de wensen van de eindgebruiker zijn er ook diverse aanbouwwerktuigen en opties mogelijk.
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De maaimachines van Major kenmerken zich door de robuuste aandrijving door middel van tandwielkasten.
Hierdoor wordt de kracht van de trekker zonder verliezen doorgegeven tot in de punt van het maaimes. Dit geeft het
mooie maaibeeld van een weidebloter van Major. Bij Major staan de messen op 1 lijn en draaien de messen altijd
tegenovergesteld aan elkaar. Hierdoor is er altijd overlap van de messen en is er altijd een optimale spreiding van het
gemaaide gras. De Major weidebloters zijn verkrijgbaar in werkbreedtes van 1,6 mtr tot 5,5 mtr.
Daarnaast heeft Major ook een lijn maaimachines voor tuin en park: de Major Rollermowers. Dit zijn cirkelmaaiers
met rollen aan de voor en achterzijde. Door de werking van de rollen ontstaat er een maaibeeld welke zich kan meten
met het maaibeeld van een kooimaaier. De grote voordelen voor de gebruiker zijn de lage aanschafprijs en de lage
onderhoudskosten tov. de kooimaaier.
De Major Rollermowers zijn verkrijgbaar in werkbreedtes van 1,4 mtr tot 6,1 mtr.
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Kärcher machines zijn professionele en zeer doordachte werktuigendragers van Zweedse makelij.
Kärcher beschikt over een aantal type machines met een motorvermogen van 34 tot 86 pk, diverse spoorbreedtes
en een breed assortiment aanbouwwerktuigen. Hiermee zijn de machines het hele jaar door inzetbaar en hebben een
goede prijs-kwaliteitsverhouding. Voor de bestuurder heeft de Kärcher zeer veel voordelen. Onder andere een groot
bedieningscomfort, laag geluidsniveau en de machine is zeer toegankelijk voor het dagelijkse onderhoud. Hier ziet u
enkele toepassingen op diverse Kärcher werktuigendragers in beeld.
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Orec is Japanse topkwaliteit. Het Orec programma bestaat o.a. uit speciale ruwterreinmaaiers, klepelmaaiers,
zitmaaier, hellingmaaiers en rupstransporters.
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Gereedschapstelen, tuingereedschappen, gereedschappen voor de hovenierssector, gereedschappen voor grond-,
weg- en waterbouw, landbouw, tuinbouw, bosbouw, enzovoorts.
“De Groene Hand”: merkproducten en private label fabricaten met een constante kwaliteit, een hoge uitleveringsgraad
en een uitstekende service.
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Werkplaats, service onderweg en magazijn
In onze goed uitgeruste werkplaats werken gespecialiseerde monteurs. Onze monteurs zijn ieder geschoold op hun
eigen vakgebied. Zo hebben we monteurs gespecialiseerd in reparatie en onderhoud aan bosmaaiers, kettingzagen,
bladblazers, waterpompen, gazon- en zitmaaiers, generatoren, werktuigdragers, grafdelfmachines, taludmaaiers,
aanhangwagens, tractoren, etc.
Met onze buitendienst kunnen wij ook ter plaatse reparaties uitvoeren (afhankelijk van de storing) of een machine
vervoeren naar onze werkplaats. Dit alles na overleg met de klant.
Service kan worden uitgevoerd op de afgesproken datum, zowel tijdens als na kantooruren in uiterste gevallen.
Ons overzichtelijke magazijn beschikt over een groot assortiment onderdelen, waar onze opdrachtgevers onderdelen
kunnen afhalen of bestellen.
Wij kunnen onderdelen leveren van vele merken.
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 en zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Mogelijk is echter ook om op afspraak de machines te brengen en te halen buiten onze normale openingstijden.

Een periodieke veiligheidskeuring voor uw machines is verplicht; met het Com-keur is dat goed geregeld.
Zijn uw machines al gekeurd?
Machines periodiek laten keuren door een deskundige is verplicht volgens de Arbowet uit 1998. Deze verplichting
geldt voor u, als eigenaar van machines en werktuigen. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen laten voldoen
heeft het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven (COM) een keurmerk in het leven geroepen: Com-keur.
Deze “APK” is begonnen met landbouw-, tuin- en parkmachines en is uitgegroeid tot een volwaardige APK
voor al uw arbeidsmiddelen. Wat u daarmee bereikt? Veilige machines, voor uzelf en voor uw personeel. Ook
opdrachtgevers en verzekeraars vragen steeds vaker dat u alles op het gebied van veiligheid voor elkaar heeft.
Com-keur; dat geeft vertrouwen!
Het Com-keur is een landelijk erkend, geaccrediteerd en gecertificeerd keuringsysteem voor vrijwel alle
arbeidsmiddelen binnen uw bedrijf. Het Com-keur geniet het vertrouwen van de arbeidsinspectie. Het Com-keursysteem is eenvoudig van opzet. Kiest u voor het Com-keur dan kiest u voor duidelijkheid, gemak en eenvoud.
Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie over het Com-keur of voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen, wij
zijn VCA* 2008/5.1 en CUVM gecertificeerd, dat houdt in dat wij een gecertificeerd COM-VCA keuringsbedrijf zijn.
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Lagendijk 178
2988 AD  	Ridderkerk
Telefoon 0180-421399
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