Grondverzet BV

Machinepark
 Rups graafmachines van 16-21 ton

 Volume transport tot 30 m³

 Rups midi gravers

 Vacuümwagens (kiepbaar)

 Rups mini gravers

 Dieplader transport

 Mobiele graafmachines

 Verreikers

 Shovels			

 Klepelmaaiers

 Bulldozers

 Kilverbakken (lasergestuurd)

 Verdichtingsmateriaal

 Rolbezems

 Gronddumpers (met milieukleppen)

 Trommelzeefmachine

Wordt het materiaal dat nodig is voor uw opdracht niet genoemd? Neem in
dat geval contact met ons op. Samen met u komen we altijd tot een oplossing.

Al meer dan tien jaar is Varekamp Grondverzet B.V. uit Tinte actief in de aannemerij en grond-,
weg- en waterbouw sector. Wij staan voor u klaar met een team van gedegen specialisten om
elke klus te kunnen klaren. Vanaf de advisering tot het ontwerp en uitvoering staan onze ervaren
projectbegeleiders voor u klaar. Varekamp Grondverzet B.V. neemt al uw zorgen uit handen en staat
garant voor een aanpak op maat die u een complete oplossing geeft. Een hecht team van vakkrachten
zorgt voor een goede uitvoering van uw project. Hiervoor beschikken wij over een modern
machinepark om, onder alle omstandigheden, goed werk af te leveren. Wij zijn VCA gecertificeerd
voor het verlenen van diensten aan de (petro)chemische industrie. gecertificeerd voor het verlenen
van diensten aan de (petro)chemische industrie. Al onze werknemers zijn hiervoor in het bezit van een
VCA certificaat.
Wij kunnen voor u de volgende diensten en producten leveren:
 Uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwprojecten
 Verhuur van grondverzetmachines
 Uitvoeren van grond- en sloopwerkzaamheden bij nieuwbouw en renovatie projecten
 Beschoeiingswerkzaamheden
 Uitgraven van water- en mestbassins
 Leveren van zand, grond en grind
 Verkoop van stelconplaten en verhuur van rijplaten
 Transport met vrachtwagen en dieplader
Meer informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden kunt u vinden op www.gebrvarekamp.nl
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