
LOCATIES

Nijverheidstraat 4C
2870 PUURS-SINT-AMANDS

Oppervlakte: 20.000m²
Eigen kaai voor watergebonden activiteiten en transport via het water
Slibverwerking en -opslag

Boerinnestraat 26 - haven 55
2030 ANTWERPEN

Oppervlakte: 8.000m²
Eigen kaai voor watergebonden activiteiten en transport via het water

Adolf Greinerstraat 10
2660 HOBOKEN

Oppervlakte: 26.000m²
Afval storten en afhalen van teelaarde, betongranulaat en andere gerecycleerde bouwmaterialen

Steenweg op Weelde 31
2330 MERKSPLAS

Oppervlakte: 9.500m²
Werkplaats, magazijn & stockage

ROEFSNV.BE

Nijverheidstraat 4C – 2870 Puurs-Sint-Amands
Boerinnestraat 26 – haven 55 – 2030 Antwerpen 

Adolf Greinerstraat 10 - 2660 Hoboken - 03/827.30.15
Steenweg op Weelde 31 - 2330 Merksplas - 014/63 31 52

03 866 02 20
24/24 – 7/7 voor al uw (dringende) interventies

Aanleg, onderhoud en herstelling van leidingen
waterleiding, brandleiding, toevoerleiding, gasleiding, 
riolering, elektriciteitskabels, openbare verlichting, seinkabels, 
tubes, wachtbuizen & telefoonkabels

Grondverzet met grondzuigwagens
grondwerk bij nutsleidingen in de stad
saneringen en proefsleuven
leegmaken kruipruimtes en opzuigen bouw- en sloopafval
blootleggen funderingen en buitenmuren
verwijderen materiaal in moeilijk toegankelijke gebieden

Baggerwerken
uitbaggeren van vijvers, grachten & kokers

Camerawerken
camera inspecties & 3D-scan van riolering

Blazen en zuigen van grind & droge sto�en

Opbrengen van dakgrind

Rioolrenovatie

Machinale freeswerken/hydro-cutting in riolen
beton, hars & wortels

Afbraak- en grondwerken

Verhuur machines

Beton- & bekistingswerken

Bouwen van watervangputten

Bestratings- of rioleringswerken

Horizontale boringen

INFRA



CLEANING

Ruimingswerken
Rioolreiniging
Ledigen en reinigen van septische putten
Ledigen en reinigen van vetputten
Ontstoppingswerken

Scheepsreiniging
Reinigen van machineskamers, bestrijden van olie-spills
Reinigen van scheepsruimten, reinigen van tanks & deeptanks

Tank/Silo reiniging

Industriële reiniging

Ontsto�ngswerken

Gevelreiniging & zandstralen

Ontmossen van daken

Reinigen van spuitcabines & poederlakkerij

Dieptereiniging

HVAC-reiniging

Reiniging volgens HACCP-normen (voeding)

Droogijsstralen CO²

Ontruimingswerken na brand

Neutraliseren van mazouttanks

Grondreinigingscentrum

Opslag van
Septisch materiaal Gronden
Horecavetten  Grachtenspecie
Olie-water mengsel Rioolslib

Slibverwerking

Ophalen van sludge & waswaters

Transport van afvalsto�en (erkend transporteur)

Verhuur afvalcontainers

Recyclage- en containerpark
Verwerking van puin
Verkoop van grond, bouwstof, meng- en betonpuin
Aanleveren van grondsto�en / recupmateriaal

Overslag
op eigen kaaien voor derden

Erkende Top (tussentijdse opslagplaats)

WASTE-MANAGEMENT

Erkende Top (tussentijdse opslagplaats)


