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BEDRIJFSPROFIEL
Dolmans Calamiteiten Diensten is een fullservice dienstverlener in schadeherstel en onderhoud. Overal in Nederland
hebben wij regionale vestigingen om de meest uiteenlopende projecten te begeleiden en succesvol af te ronden. Wij
staan 24/7 klaar om u van dienst te zijn. U heeft één aanspreekpunt, wel zo makkelijk.
De kracht van onze organisatie zit in de samenwerking tussen onze zusterbedrijven. Dolmans Calamiteiten Diensten,
Dolmans de Jong Milieutechniek, Trition en QBuild bieden totaaloplossingen aan voor de verzekerings- en vastgoedmarkt. Heeft u één van onze specialisten nodig of wilt u in brede zin ontzorgd worden? De keuze is aan u. Zo’n 500
professionals staan klaar om u te helpen.

Direct na een schade en bij specifieke onderhoudsvragen komen wij in actie. Dolmans
Calamiteiten Diensten doet alles wat nodig is om
een schade te herstellen. Dit begint bij het
realiseren van een schadestop. Vervolgens
drogen, strippen, reinigen, ontgeuren,
schilderen wij het gebouw en reinigen
desgewenst de inboedel en / of inventaris.
Een aantal van onze medewerkers heeft zich
gespecialiseerd om reparaties en klein onderhoud
te verrichten, vervuilde woningen te ontsmetten
en schimmels te bestrijden. Wij hebben alle apparatuur en gereedschappen in huis voor dit soort
allround klussen.

Dolmans de Jong Milieutechniek is een volledig
gecertificeerd asbestsaneringbedrijf. Ons team
van deskundige asbestverwijderaars is
gespecialiseerd in het uitvoeren van saneringen
na calamiteiten, bij renovatietrajecten en
mutatieonderhoud. Ook kunnen wij elektronica
en machines na een besmetting asbestvrij maken.
Indien gewenst nemen wij de gehele coördinatie
en communicatie van vergunningsaanvraag tot
vrijgave voor u uit handen.

Trition is de specialist bij water- en vochtproblemen. Onze lekdetectiemedewerkers hebben de
kennis en beschikken over de juiste apparatuur
om leidinglekkages op te sporen. De afdeling
‘Bouwkundig onderzoek’ adviseert op basis van
een gedegen onderzoek naar leefklimaat,
schimmelvorming, ongewenste geuren, dakconstructies en andere constructieve gebreken.
Voor het drogen van gebouwen en installaties
beschikken wij over hoogwaardige technieken en
oplossingen. Daarnaast zijn wij in staat om platte
daken, zwevende dekvloeren en spouwmuren
snel en vakkundig te drogen.

Van renovatie tot onderhoud en schadeherstel.
QBuild biedt een breed palet van bouwactiviteiten. Wij zijn gespecialiseerd in het bouwkundig
herstellen van brandschades aan gebouwen. Ook
voeren wij dagelijks herstelopdrachten uit als
gevolg van waterschade, inbraak of storm. QBuild
legt zich tevens toe op verbouw, renovatie, groot
onderhoud, dagelijks- en mutatieonderhoud.
Voor iedere opdracht hebben wij gespecialiseerde
projectmanagers en vakmensen. Onze organisatie
is flexibel ingericht, met een onmisbare 24-uursservice.

WAAR KUNT U ONS VOOR INSCHAKELEN
Eerste noodhulp - Creëren van een schadestop bij een calamiteit of salvage.
Afschotten, stutten, plaatsen bouwhekken, water- en winddicht maken, noodschoonmaak, corrosiestop, opstarten
droogproces, ontgeuren, plaatsen noodstroomvoorziening.
Uniform schadeherstel - Coördinatie en totaalherstel van schades.
Slopen / strippen, reinigen en / of bouwkundig herstellen van brand-, water-, storm- en inbraakschade. Ontgeuren, 		
lekkage verhelpen, reinigen of afvoeren inboedel / inventaris.
Lekdetectie en onderzoek - Opsporen bouwkundige gebreken en leidinglekkages.
Traceren van lekkages in leidingwerk door inzet van specialistische instrumenten. Verrichten van onderzoek naar 		
water- en vochtproblemen.
Klimaatbeheersing - Verwarmen en drogen van gebouwen.
Gespecialiseerd / gecontroleerd drogen of verwarmen van ruimtes en moeilijk bereikbare plekken door het
optimaliseren van luchtcondities.
Service & Onderhoud - Allround servicewerkzaamheden.
Specialistisch reinigen, schimmelbestrijding, schilderwerk, lampen vervangen, (de)monteren meubilair, repareren /
vervangen sanitair, sloten vervangen, herstellen wanden en plafonds, afhangen deuren en ramen, (licht)
tuinonderhoud, verhuizen, transport en opslag.
Dagelijks onderhoud - Bouwkundig onderhoud van vastgoed.
Repareren, verhelpen van (bouwkundige) gebreken in en aan woningen en bedrijfspanden.
Asbestsanering - Verwijdering asbest bij onderhoud, ook bij calamiteiten.
Gebouwen en apparatuur ontdoen van asbest volgens strenge wet- en regelgeving. Coördineren saneringstraject.
Verbouw en renovatie - Vastgoedverbetering en groot onderhoud.
Renoveren, onderhouden en verbeteren van onroerend goed. Zowel complete buitenschil (gevels, daken, kozijnen)
als binnenzijde (badkamers, keukens).

ONZE KWALITEIT
Dolmans Calamiteiten Diensten staat voor vakmanschap, snelheid en betrokkenheid. Vanzelfsprekend kunt u ook in
de weekenden, op feestdagen en tijdens de vakantieperiodes op ons rekenen. Wij zijn een stabiele organisatie, die
met een gezonde blik kijkt naar een continu veranderende wereld.
De basis van onze dienstverlening:
• Wij stellen hoge eisen aan klantenservice en investeren in representatie.
• Wij zijn volledig gecertificeerd en zijn erkend door Stichting Salvage.
• Wij voeren een duurzaam beleid en hebben oog voor een beter milieu.
• Wij zijn goed verzekerd tegen bedrijfsrisico’s.
• Wij hebben een zorgvuldig geselecteerd netwerk van samenwerkingspartners.
• Wij voeren beleid gericht op continuïteit en stabiliteit.
• Wij geven ons personeel de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
• Wij stimuleren kennisdeling met opdrachtgevers en relaties.
• Wij investeren in procesverbetering en innovaties.

BEREIKBAARHEID EN VESTIGINGEN
Door de compacte organisatiestructuur wordt u snel geholpen. Onze regionaal opererende projectmanagers kunnen
u direct van dienst zijn. Zij hebben altijd een oplossing voor een schade of onderhoudsvraag. Ook geven zij adviezen.
De kennis van onze projectmanagers en de jarenlange ervaring zijn hierin cruciaal.
Onze vestigingen zijn modern ingericht. Wij vinden het belangrijk om onze klanten te
ontvangen in een representatieve omgeving, dicht bij huis. De locaties zijn standaard
voorzien van een groot magazijn, opslaghal voor inboedels, professionele werkruimte,
droogkamer en kantoor. Samen met onze serviceauto’s en het moderne gereedschap
hebben onze medewerkers alles voor handen om vakwerk te leveren.
U kunt direct contact opnemen met onze projectmanagers. Ook kunt u gebruik
maken van ons Service Center dat is ingericht in IJsselstein. Onze medewerkers
staan u graag te woord voor reguliere meldingen en spoedgevallen.

24/7

vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de
week, driehonderdvijfenzestig dagen in het jaar
zijn wij bereikbaar en inzetbaar

Lage Dijk-Noord 14 3401 VA IJsselstein
Postbus 69 3400 AB IJsselstein
e servicecenter@dolmans.com
WWW.DOLMANS.COM
VOOR CALAMITEITEN BEL 0800 - 365 62 67

