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Beste lezer,
Laat ons toe om ons bedrijf even onder uw
aandacht te brengen.
Velen kennen ons omwille van onze brede
vakkennis in de scheepvaart, op gebied van
alle technische uitdagingen die herstelling
en onderhoud (ook preventief) op dit gebied
meebrengen.
In de afgelopen 24 jaar hebben wij ons
ontplooid tot een betrouwbare en gedegen
partner.
Ondertussen hebben ook industriële
klanten de weg gevonden en weten zij
onze vakbekwaamheid en de aanpak van
onze technische ploegen te waarderen.
Dankzij onze flexibiliteit behoren opdrachten
in binnen- en buitenland tot onze mogelijkheden.
Al onze techniekers beschikken over
de nodige VCA-attesten.

Een greep uit onze specialisaties:
l

Technische service en herstelling op uw
machinepark.

l

Vervangen en aanleveren van technische
componenten via uw of onze kanalen.

l

Draai-, frees- en plooiwerken (metaal)

l

Overhalen en afstellen van motoren,
winches, pompen, enz.

l

Plaatsing airco’s

l

Alle laswerken
(door gecertifieerde vakmensen)

l

Leidingwerken

l

Verplaatsing en of transport machines
bv. naar andere afdeling of site.

l

Hekwerken plaatsen ter afscherming van
operatoren.

l

Voor projectbespreking nemen wij graag
de nodige tijd om samen met u de best
mogelijke oplossingen te vinden.

l

Heeft u een specifieke vraag? Geen uitdaging is ons te veel we horen het graag.

l

Wij bieden tevens 24/24u, 7/7d service.

Enkele referenties:
DEME offshore, DEME, Konecranes,
Cargotec Belgium, Innovation shipping,
JOGO Logistics, G-Tec offshore, AURIA
Grobbendonk, ARKATH consulting, GEOSEA
Germany, Citrosuco Europe, Eurovino NV,
Naviglobe NV, Tom Beckers construct, enz.

Wij kijken er naar uit om - samen met u - de continuïteit van uw bedrijf te verzekeren.
Met dank voor uw aandacht.
Het ganse team Alain Maes B.V.
Contact:

Workshop

Zaakvoerder Alain Maes

Glasblazer straat 20c

Kambalastraat 7

Tel + 32.495.575.778

2984BL Ridderkerk

2030 Antwerpen

Tel + 31.619.373.673
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