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> XERVON-GROEP EN REGIO BENELUX

Grenzeloze diensten

Competente partners in de procesindustrie

Als dochteronderneming van de REMONDIS-groep heeft 

XERVON de beschikking over de capaciteiten van een 

van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van 

watermanagement en recycling en maakt de onderneming 

de groep tot de eerste volledig geïntegreerde industriële 

dienstverlener. Daarbij profiteert XERVON van de visie van 

REMONDIS wat betreft dienstverlening: de internationale 

maatstaf voor integrale oplossingen, duurzame werkwijzen 

en maximale kwaliteit biedt de klant nieuwe synergieën en 

leidt tot uiterst efficiënte processen.

Voor elke uitdaging de juiste service

De XERVON-groep beschikt over een ruim dienstenpakket. 

Zo bieden wij afzonderlijke diensten, waaronder stelling-

bouw, isolatie, conservering, gebouwschilderwerk en 

leidingbouw, maar ook uitgebreide diensten, waaronder 

onderhoud van procesinstallaties (montage, onderhoud, in-

spectie en reparatie van rotating equipment, elektro-, meet-, 

stuur- en regelapparatuur en apparaten), alsook budgette-

ring, planning en uitvoering van shutdowns.

XERVON biedt klantspecifieke diensten voor nieuwbouw en onderhoud van industriële installaties. 
Door onze praktische denkwijze en geoptimaliseerde processen ontstaan nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van efficiëntie. Circa 8000 medewerkers overtuigen onze klanten dagelijks met hun inzet 
en toewijding. Onze klanten zijn vooral actief in de (petro)chemische industrie, de staalindustrie, de 
energiesector, de bouw- en de openbare sector.

XERVON Benelux – ervaring en betrouwbaarheid

XERVON heeft in de Benelux al meer dan 45 jaar ervaring 

opgebouwd op het gebied van nieuwbouw en onderhoud 

van industriële installaties en gebouwen. Tot ons diensten-

aanbod behoren stellingbouw, industriële isolatie,  

conservering en gebouwschilderwerken. Bovendien zorgt de 

flexibele bundeling van deze individuele dienstenpakketten 

voor bijzonder rendabele oplossingen, omdat ze volledig zijn 

afgestemd op uw eisen en tevens kosten- en tijdbesparend 

zijn. Zowel binnen een raamovereenkomst als in het kader 

van een project stuurt ons vooruitstrevend projectmanage-

ment altijd de afzonderlijke fasen van onze service. Deze  

fasen bestaan uit advies, calculatie, planning, werkvoor-

bereiding, uitvoering, documentatie en oplevering. U hebt 

bij ons altijd een vaste contactpersoon, wat een uiterst 

efficiënte en rendabele samenwerking oplevert.

In onze vestigingen in België en Nederland staan meer  

dan 350 gekwalificeerde medewerkers voor u klaar.

XERVON biedt oplossingen 

op maat. Zo profiteert elke 

klant van de kwaliteit van 

een individueel samenge-

steld dienstenpakket

XERVON heeft in de Benelux al meer dan 45 jaar ervaring opgebouwd. Onze 
naam staat voor betrouwbaarheid, veiligheid, innovatie en technische kennis 
op het gebied van industriële dienstverlening
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> STELLINGBOUW

Stellingbouw blijft zonder meer de onmisbare schakel om op een veilige manier op hoogte werk-
zaamheden te kunnen uitvoeren. XERVON is hierin een ervaren partner met kennis van zaken op het 
gebied van ontwerpen en bouwen van stellingen om alzo een veilige werkplek op hoogte te creëren.

Specialist op het gebied van echte uitdagingen

Vanwege onze buitengewone nauwkeurigheid en veilige  

uitvoering, onze optimaal afgestemde logistiek en ons 

professionele management zijn wij voor grootschalige stel-

lingbouwprojecten een wereldwijd veelgevraagde partner. Tot 

onze opdrachtgevers behoren onder andere chemieparken, 

raffinaderijen, energiecentrales, bouwbedrijven en openbare 

diensten. Voor hen is het van groot belang dat onder hoge 

tijdsdruk de meest uiteenlopende opdrachten betrouwbaar  

en veilig kunnen worden uitgevoerd.

Individuele stellingconstructies

Tot ons portfolio behoren industriële stellingen, hangstellin-

gen, speciale constructies, gevelstellingen, alsook afscher-

mingen t.o.v. milieu en omgeving. Wij hebben gespeciali-

seerde ervaring met op maat gemaakte constructies die zijn 

afgestemd op bijzondere statische eisen of ingewikkelde be-

vestigingsmogelijkheden. Daarbij hechten wij grote waarde 

aan veiligheid en voldoen wij aan de strengste normen.

Solide kwaliteit op hoogte

XERVON heeft een eigen 

studiedienst en beschikt 

over een zeer uitgebreid en 

compleet gamma stelling-

materiaal

Ook in geval van grote uitdagingen – hetzij bij projecten, hetzij bij shutdowns – reageert 
XERVON snel en flexibel om met voldoende personeel en materiaal de werkzaamheden 
volgens planning uit te voeren

  Industriestellingen

  Speciale constructies

  Overkapping van constructies

  Toegangsplatformen

  Trappentorens

  Gevelstellingen

  Afschermingen t.o.v. omgeving en milieu

> Dienstenaanbod stellingbouw
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> ISOLATIE

Isolatie zorgt voor optimale bedrijfstemperaturen, verlaagt het energie-
verbruik en draagt bij tot het beschermen van het klimaat en de veiligheid

Temperaturen vasthouden, geluidsniveaus dempen

Tot ons vakgebied behoort niet alleen warmte- en koude-

isolatie, maar ook geluidsisolatie, het plaatsen van tracing 

(elektrisch of stoom) en fireproofing. Voor elk vakgebied 

bieden wij diensten uit één hand – van advies, engineering 

en logistiek (inclusief personeel en materiaal) tot de vakkun-

dige montage bij de klant. Deze isolatiesystemen kunnen 

zowel tijdens de ontwikkeling van het project als tijdens 

shutdowns of periodiek onderhoud worden gemonteerd.

Een service op maat

Onze isolatie omvat standaarduitvoeringen, maar materialen 

en werkmethodes worden ook aangepast naar de wensen 

van de klant. De benodigde componenten produceren wij 

ter plaatse of in onze eigen werkplaats.

Allround protectie
Het toepassingsgebied van industriële isolaties is erg breed. Zo isoleren wij warme of koude proces-
onderdelen zoals bijvoorbeeld opslagtanks, pompen of leidingen; tevens berekenen en vervaardigen 
wij de juiste geluidsreducerende oplossing. Ongeacht welke sector – XERVON is de juiste partner. 
Door innovatieve materialen en slimme fabricagetechnieken met elkaar te combineren, zorgen we 
voor optimale efficiëntie en duurzame, economische en ecologische voordelen.

Onze maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid uit zich 

ook in de strikte naleving 

van strenge veiligheidsnor-

men die vaak veel verder 

reiken dan de wettelijke 

bepalingen

> Dienstenaanbod isolatie

  Warmte-isolatie:

  Minerale materialen & ommanteling

  Iso-matrassen uit glas- en synthetisch weefsel

  Hittebestendige materialen

  Exotische materialen

  Koude-isolatie:

  Cellulair glas

  PUR-schuimen en PUR-figuren

  Synthetische rubbers

  Exotische materialen

 Akoestische isolatie

 Tracing (elektrische of stoom-)

 Fireproofing



> CONSERVERING

Vakmanschap

Er zijn weinig vakgebieden die zo divers zijn als dit. Daarom 

is hiervoor de meest uitgebreide kennis vereist. Of het nu  

gaat om het coaten van een opslagtank, leidingen of staal- 

constructies – de experts van XERVON kiezen altijd de juiste 

voorbehandelings- en beschermingstechniek die het best 

aansluit op de gestelde eisen en passen deze techniek vak-

kundig toe.

Objecten beschermen tegen corrosie
Wanneer het erom gaat de bedrijfszekerheid en levensduur van installaties te verhogen, is XERVON  
al jarenlang een veelgevraagde partner. Met ons vakgebied conservering bieden wij optimale bescher-
ming voor de meest verschillende objecten, elk in hun specifieke toepassingsgebied en altijd afgestemd 
op de betreffende gebruikseisen: staalconstructies, leidingen, leidingbruggen, opslagtanks, sluisdeuren, 
masten, enz. Nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties worden op de voet gevolgd.

Meer zekerheid

De kwaliteit en klanttevredenheid staan bij XERVON cen-

traal. Om aan de hoogste eisen te kunnen voldoen, beschik-

ken wij over gecertificeerde industrieschilders. Tevens vindt 

in elke fase van de uitvoering een interne kwaliteitscontrole 

plaats. Zo staan wij garant voor vakmanschap en voor een 

kwalitatief hoogstaande en efficiënte uitvoering. XERVON is 

lid van APAC, de Vereniging Verzekering Anti-Corrosie Verf.

> Dienstenaanbod conservering

Voorbehandelingen: 

  Manueel en mechanisch ontroesten

  Stralen in straalhal

  Stralen op locatie

  Torbostralen

  Sponsstralen

  Hogedrukreinigen

  Hogedrukwaterstralen 

Coatings:

  Alle industriële coatings

  Manueel schilderen en rollen

  Airless spuiten

  Tankcoatings/-linings

  Brandwerende zwelverfsystemen

  Fireproofings (Chartek, Pitt-Char)

Samen met onze industriële 

verfleveranciers bieden wij u 

steeds de meest economische 

en duurzame oplossing aan

XERVON beschikt over een uitzonderlijk bestand aan equipment zoals 
straalwagens, straalapparatuur, compressoren, airless-spuitpompen, drogers, 
verwarmingstoestellen, ...
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> GEBOUWSCHILDERWERKEN

Duurzaamheid en esthetische uitstraling

Preventief onderhoud

Onze oplossingen op het gebied van preventief of planmatig 

onderhoud verzekeren de toekomst van uw patrimonium. 

Bovenop het feit, dat de kosten voor onderhoud op deze ma-

nier steeds volledig onder controle blijven, zorgt de optimale 

spreiding ervan dat de impact op uw budget beperkt blijft.

Professioneel advies

Of het nu complete bouwwerken of slechts bouwonderdelen 

betreft – XERVON biedt voor elk individueel project de pas-

sende oplossing, op basis van professioneel advies, zowel 

bij nieuwbouw als bij regulier onderhoud. Wij zorgen ervoor, 

dat u een maximaal rendement haalt uit uw onderhouds-

budget.

Onze afdeling “Gebouwschilderwerken” omvat veel meer dan alleen de esthetische (her)waardering 
van gebouwen: ook de duurzame bescherming ervan is even essentieel.

Onze knowhow, ervaring, 

vakmanschap en capaciteit 

garanderen dat de werk-

zaamheden volgens uw 

eisen worden uitgevoerd, 

alsook veilig en binnen de 

afgesproken termijn

> Dienstenaanbod gebouwschilderwerken

  Alle binnen- en buitenschilderwerk

  Wandbekleding

  Vloerbekleding

  Raamdecoratie

  Discretiefolies, logo’s, enz.

  Reiniging ondergrond

  Betonreparatie

  Gevel- en betonbescherming

  Vloercoatings

   Anti-graffiti

  Brandwerende coatings

XERVON beschermt en verfraait houtwerk, muren en metaalwerk van 
gebouwen, zowel binnen als buiten. Door gebruik te maken van duurzame 
producten, toegepast door ervaren vakmensen volgens de modernste 
technieken, garanderen wij een maximaal rendement
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> QSHE

Veiligheid is ons handelsmerk

medewerker verwacht, dat hij/zij kwaliteit, veiligheid, ge-

zondheid en milieu als een geïntegreerd onderdeel van zijn/

haar werk beschouwt.

Geïntegreerd QSHE-management

Ons succes op dit gebied is het resultaat van de integratie van 

kwaliteitsmanagement, veiligheid, gezondheid en milieu en 

wordt onderstreept door de desbetreffende certificeringen.

Personeel

Onze medewerkers vormen met hun knowhow en hun 

bereidheid tot presteren de basis voor het succes van onze 

onderneming. De motivatie van onze medewerkers, met het 

oog op een zelfstandige en verantwoordelijke houding en 

gedrag, willen wij bereiken door een omvangrijke uitwisse-

ling van informatie, het ter beschikking stellen van de nood-

zakelijke middelen, gerichte opleidingen en het gezamenlijk 

vastleggen van doelstellingen. Tevens wordt van iedere  

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en de efficiëntie van onze dienstverlening zijn onze eerste 
prioriteiten en worden door de hele organisatie gedragen en gestimuleerd. XERVON heeft zich hoge 
veiligheids- en kwaliteitsstandaards opgelegd, die voortdurend worden gecontroleerd en bijgestuurd 
om aldus te voldoen aan de interne bedrijfseisen, de eisen van de klant en de wetgeving.

De hoge mate van tevre-

denheid bij onze klanten 

rechtvaardigt onze aanpak. 

Met veel van onze opdracht-

gevers ontstaat een samen-

werking op lange termijn –  

ook en vooral wanneer wij 

voor bijzondere uitdagingen 

komen te staan

Talrijke attesten en certificaten getuigen van onze hoge 

standaards. Daartoe behoren onder andere:

  VCA 2008/5.1 Petrochemie (veiligheidscertificering)

 ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

  ISO 14001 (milieumanagement)

Zekerheid met XERVON

Snelle beschikbaarheid van materiaal en degelijk opgeleid personeel, indi-
viduele correcte oplossingen en de complete vervulling van alle technische 
eisen op het gebied van veiligheid – ook daarvoor staat XERVON

!
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Water, grondstoffen en service –  

voor nu en in de toekomst

XERVON is een dochteronderneming van 

REMONDIS AG & Co. KG, een internationaal 

toonaangevend bedrijf op het gebied van 

watermanagement en recycling met een 

uitgebreid aanbod aan industriële diensten. 

De REMONDIS-groep heeft meer dan 500 

vestigingen en deelnemingen in bedrijven in 

35 landen in Europa, Afrika, Azië en Australië. 

Meer dan twintig miljoen particulieren en 

duizenden bedrijven rekenen op de profes-

sionele dienstverleningen van de REMONDIS-

groep. Wereldwijd en op het hoogste niveau, 

zodat we een zekere toekomst tegemoet 

kunnen gaan.

XERVON // Regio Benelux // Industriezone Vloeiende 
Leo Baekelandstraat 5 // 2950 Kapellen // België
T +32 3 660 1530 // F +32 3 660 1565 
belgium.kapellen@xervon.com // xervon.be©
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