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VERMEULEN EUROPOORT - PRIJZEN DIENSTEN EN SERVICES

PERSOONLIJK
VOORWOORD
Het doet ons genoegen om u ons informatiepakket te overhandigen, tevens krijgt u inzicht in
al onze producten, diensten en services.
Buiten het grote belang van een goede
prijsstelling, begint zakendoen met vertrouwen
en zaken doen wij in ons familiebedrijf al 7
decennia lang, de 4e generatie Vermeulen (Tom
Vermeulen Jr.) heeft afgelopen jaar zijn intreden
gedaan. Als schrijver van dit voorwoord kan ik u
verzekeren dat iedere nieuwe generatie het
telkens anders en weer iets beter doet dan de
voorgaande, ik wens mijn zoon dan ook heel
veel succes en vertrouwen in zijn aanstormende
ondernemerschap.
In een snel veranderende, dynamische en
transparante wereld zijn prijzen via de digitale
weg op te halen en gemakkelijk te vergelijken
maar er is meer, goede vakmensen worden
steeds schaarser in het bedrijfsleven en met
name bij MKB bedrijven.
In ons familiebedrijf hechten wij veel waarde
aan vakmanschap maar ook aan loyaliteit van
onze medewerkers die van hele grote waarde
zijn in ons bestaansrecht, daarom krijgen
deze medewerkers de nodige persoonlijke
aandacht als ook interne en externe opleidingen,
zodat u als gewaardeerde afnemer bij ons
betrouwbaarheid inkoopt.
Onze ‘’front en backoffice’’ zijn goed ingericht
om de gehele organisatie geolied te laten lopen.
Voorraden zijn afgestemd en aangekocht bij
door ons geselecteerde kwaliteitsfabrikanten
om leveringsbetrouwbaarheid te kunnen borgen.
Onze processen zijn gecertificeerd om aan
alle maatschappelijke verantwoordelijkheden
te kunnen voldoen. De hoge standaard die
afnemers in deze regio van ons vragen en ook
verdienen, dienen wij aan te blijven voldoen.

door ons zelf ontwikkelde en gepatenteerde
aangietmethode (Smart Termination) garanderen
wij een langere levensduur (stand tijd) van
kabels in uw installatie dan u gebruikelijk
gewend bent. Vraag ons verkoopteam naar deze
gepatenteerde eindverbinding en mogelijke
toepassingen in uw installaties.
Onze mobiele trekbank van 40ton is een
uitkomst voor bedrijven die hun hijsmiddelen
niet of nauwelijks kunnen missen. Ons
gekwalificeerd serviceteam is er voor u om
kabels te wisselen of kraaninspecties uit te
voeren, ze beschikken over een goed ingerichte
servicewagen en passen zich aan, aan uw
werktijden.
Vaak start het eerste contact bij ons
verkoopteam, deze mensen hebben een
technisch adviserende taak, waarbij eerst wordt
beoordeeld of wij aan uw uitvraag kunnen
voldoen. Hierna brengen zij u een voorstel,
die wij graag verzilveren in een gewaardeerde
opdracht. Bel ons verkoopteam vrijblijvend voor
goed advies, zie de namen en contact gegevens
op pag. 14.
Last but not least; Onze vestiging aan de
Moezelweg 110 in de Europoort is een A-locatie
midden in de gateway, tussen de Botlek en de
Maasvlakte, waar wij ongelimiteerd kunnen
produceren en snelle regionale leveringen en
diensten garanderen.
Met vriendelijke groet,
Tom Vermeulen Sr.

De hoogste kwaliteit staalkabels van
gerenommeerde fabrikanten als zowel kettingen
en kettingonderdelen, touw en hijsmiddelen
worden door ons in veel voorkomende
specificaties op voorraad gehouden. Met de
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1.STA ALK ABEL,
KETTING EN TOUW IS
ONZE COREBUSINESS
Vermeulen levert staalkabels in en om de Rotterdamse haven aan verschillende industrieën
voor kranen zoals,: container, kolen, erts stukgoed, mobiele, industriële en offshore maar ook
sleepmateriaal en afmeerkabels voor sleep- en scheepvaart.
Wij kunnen voor alle toepassingen zoals,
stroppen, tuikabels, container 4-sprongen
en grommers ed. opmaat produceren in onze
werkplaats.

Heeft u advies nodig of bent u op zoek maar een
passende oplossing, bel of mail ons technisch
verkoopteam. (zie blz. 14)

Vermeulen Europoort beschikt over een grote
voorraad staalkabels in alle voorkomende
diameters en constructies, zoals 6-strengs,
8-strengs en draaivrije constructies.

Een greep uit ons assortiment.

VERMEULENVERMEULEN
EUROPOORTEUROPOORT
- STAALKABEL,
- PRIJZEN
KETTING
DIENSTEN
EN TOUWEN
IS SERVICES
ONZE COREBUSINESS

3

GepatenteerdeEindverbinding DX11
Smart Termination Technologie
Vermeulen Europoort heeft een
eindverbinding ontwikkeld welke Europees
gepatenteerd onder octrooinummer EP 1
620 659 B1. Deze eindverbinding ‘’DX11
STT’’ aan een staalkabel biedt hoge
betrouwbare levensduur, veiligheid en een
hoog rendement volgens onderstaande
beschrijving:
Operationele voordelen:
• Kosten besparing, door ongeëvenaarde
levensduur van uw staalkabelconfiguratie
• Veiligheid staat voorop, nooit meer
voortijdige kabelwisseling door falen van
een aangegoten socket
• Waar voor je geld, kosten van DX11-STT
zijn slechts een fractie van de hele
kabelconfiguratie
• Waarde in gebruik, genereerd een hoge
waarde creatie die u als eigenaar of
gebruiker geniet door:
1. verbetering operationele
beschikbaarheid van strategische
assets
2.minder kabelverbruik (gunstiger
carbon footprint)
3.minder frequent uitwisselen van
geïnstalleerde kabels
4.minder arbeid op demontage en
montage op jaarbudget
5.minder inkoop op jaarbudget
6.minder interne acties op inkoop,
financieel en maintenance afdelingen

Termination Technologie
• PU-manchet geleide uitlijning
• PU-manchet onverstoord ingesloten
kabelconstructie
• PU-manchet contactvrije zone tussen
staalkabel en Socketwand
• PU-manchet afsluiting tijdens aangieten
‘’Socket Lock™’’ van ITW
• PU-manchet afsluiting voor water, vuil en
stof
• PU-manchet vibratiedemping voorkomt
garenbreuk bij ingang socket
• Totale kracht opname tijdens gebruik over
alle garens en strengen

Smart termination.

Technische details DX11 Smart

Vraag ook eens bij ons verkoopteam naar onze ‘’Service Level Agreement’’
(SLA) mogelijkheden, waarmee wij u volledig kunnen ontzorgen op inkoop,
inkoopbestellingen, eigen voorraden en Just in time delivery
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2. DIENSTEN
Staalkabel leveringen en staalkabel installatie:
Vermeulen Europoort biedt u de volgende staalkabel leveringen en staalkabel installatie diensten aan:

•
•
•
•
•

Supersplice staalkabelstroppen tot een
diameter van 76mm
Talurit geklemde staalkabelstroppen tot een
diameter van 40mm
Staalkabel configuraties (klantspecifiek)
worden inhouse geconfectioneerd
Socket eindverbindingen worden op onze
gepatenteerde wijze aangegoten onder de
naam ”Smart termination”
Aanpersterminals (klantspecifiek) kunnen wij
aanpersen tot een max van 1250 ton persdruk.

•
•
•

Voorrekken van hijs- sluit-contragewichtkabels
voor bruggen, sluizen en andere civiele
constructies
Inspectie en smeren van kabels
Vervanging van kraan, brug en sluiskabels

VERMEULEN EUROPOORT - DIENSTEN
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Site en on-site inspecties op alle soorten hijsmiddelen:
Vermeulen Europoort biedt u de volgende site en on-site diensten aan:

•
•
•
•
•

Periodieke inspecties en certificering van losse
hijsmiddelen
Installatie van takels en overige hijsmiddelen
Inspectie en installatie van
valbeveiligingssystemen op kranen en daken
Beproeven van hijsinstallaties door middel van
testgewichten
Project management & advies

Loadtest met waterzakken en digitale testklok.
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On-board survey:
Door onze jarenlange ervaring met scheepstuigage kunnen wij u middels een team van
tuigers diensten aanbieden zoals een 4-jarige survey van uw laad- en losmiddelen aan boord
van uw schepen.

Laadgerei aan boord van een schip.

VERMEULEN EUROPOORT - DIENSTEN
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Mobiele trekbank t.b.v. testen van hijsmiddelen op klant locatie:
Met onze mobiele trekbank tot 40 ton proefload bieden wij u de mogelijkheid om op iedere
gewenste locatie hijsmiddelen te testen en te certificeren volgens de EKH voorschriften.
De mobiele trekbank heeft de volgende specificaties:
Fabricaat: 		
Type:
Identificatie: 		
Aandrijving:		
Capaciteit:		
Inspanlengte: 		
NMI certificaat:		

Hydromooi
TB1
5200102001
Elektrisch hydraulisch
400Kn (40T)
3,50 Meter
2012597.01700.1NL/R1

De mobiele trekbank biedt ons de mogelijkheid tot het op locatie Proeflasten tot en met
een WLL van 20 ton

•
•
•
•
•
•

8

Kettingwerk
Sluitingen
Platenklemmen
Oogbouten en oogmoeren
Patentschalmen
Hand aangedreven hijs- en hefwerktuigen
(takels) tot en met een WLL van 27 ton

•
•

Motorisch aangedreven hijs- en hefwerktuigen
(elektrische takels) tot en met een WLL van 35
ton
Alle andere hijsmiddelen passend in onze
mobile trekbank en aansluitstukken
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Trekbank
Met onze vaste trekbank tot 120 ton proefload bieden wij de mogelijkheid
om uw hijsmiddelen te testen en te certificeren volgens de EKH voorschriften
De trekbank heeft de volgende specificaties:
Fabricaat:
Identificatie:
Aandrijving:
Capaciteit:
Inspanlengte binnen de bank
Inspanlengte voorrekken:		
NMI certificaat:

Hydromooi
20/921030
Elektrisch hydraulisch
1200Kn (120T)
10 meter
135 meter
2012597.01700.2NL/R1

De trekbank biedt ons de mogelijkheid tot:

•
•
•
•

Proeflasten van ketting, kettingwerk en de
meeste overige hijsgereedschappen tot en met
een werklast van 80 ton
Proeflasten van hand aangedreven hijs- en
hefwerktuigen tot en met een werklast van 80
ton
Proeflasten van motorisch aangedreven hijsen hefwerktuigen tot en met een werklast van
110 ton
Het testen van Hijstraversen met grotere
afmetingen

•

Voorrekken van staalkabels voor de duur
van 12, 24 of 48 uur op 33% of 50% van
Minimale breekbelasting

VERMEULEN EUROPOORT - DIENSTEN
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3. CERTIFICERING
VERMEULEN EUROPOORT
De hieronder vermelde certificaten worden jaarlijks extern door Lloyds middels een audit beoordeeld.

ISO9001:2015

EKH

De ISO 9001 is de internationale norm voor
kwaliteitsmanagementsystemen en wordt
gebruikt om te beoordelen of de organisatie in
staat is om te voldoen aan de eisen van klanten,
de op het product van toepassing zijnde wet- en
regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

De EKH heeft zich ten doel gesteld de wettelijke
normen en richtlijnen, die van toepassing zijn
op hijs- en hefmiddelen, op eenduidige wijze in
praktijk te brengen. Daartoe heeft de EKH ten
behoeve van beide secties werkvoorschriften
opgesteld. De aangesloten bedrijven verplichten
zich bij levering, keuring en beproeving van hijsen hefmiddelen deze werkvoorschriften te volgen.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu
(VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld
om u veiliger te laten werken en het aantal
ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel
meer dan een checklist. Het is een veelzijdig
programma waarmee dienstverlenende
bedrijven worden getoetst en gecertificeerd
op hun VGM-beheersysteem. Door steeds
meer opdrachtgevers wordt het Vca-certificaat
verplicht gesteld.
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BV Mode 1
Wij beschikken over het Bureau Veritas Mode 1
certificaat, conform ILO 152, welke ons in staat
stelt om zelfstandig hijsgerei voor het gebruik
aan boord van schepen te mogen certificeren
zonder tussenkomst van surveyors.
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4. INSPECTEREN,
KEUREN EN CERTIFICEREN
Keuringsmethode en frequenties
De voor geschreven termijnen dienen te worden
aangepast (verkort) indien sprake is van zeer
intensief of ruw gebruik, conform de door de
fabrikant in de gebruikshandleiding opgenomen
voorschriften.

In deze paragraaf wordt een algemeen overzicht
gegeven van de door gecertificeerde EKHbedrijven gehanteerde minimum termijnen
van inspectie, keuring en beproevingen van
hijsmiddelen.

Hef- en/of Hijsmiddel
Kettingwerk

Jaarlijkse
Inspectie

Jaarlijkse
Keuren

4-Jaarlijks
Keuren

X

X
X

Haken

X

Staalkabels

X

Diverse sockets en draadhuizen

X

Certificering bij
nieuw leveren

X
X
X

Hijsklemmen
Vijzels

X

Heftruckvorken

X

X
X

Hydraulische werkplaatskraan

X

Hydraulisch pallettrucks

X
X

Hijsbanden & rondstroppen

X
X

Hijsmagneten
Spanschroeven

X

Werkbak (hef & hijs)

X

X

Valbeveiliging

X

X

Blokken vast machineonderdeel

X

Blokken verwisselbaar uitrustingsstuk

X

X
X

Takels (hand-, ratel-, tirfor-)

X

Lieren (hand- en motorisch aangedreven)
Loopkatten

X

X

Loopkatbanen en –balken

X

X

Putting en plaatogen

X

X

Wand- en kolomzwenkkranen

X

X

Duw- verrijdbare portaalkranen

X

Heftafels (Hydraulisch)

X
X
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Keurmeester

Identificatie

De hijs- en hefgereedschap keurmeesters van
Vermeulen Europoort zijn in het bezit van
een geldig EKH certificaat. De aangewezen
keurmeester voert enkel keuringen, beproevingen
uit waarvoor hij volgens het EKH-register toe is
bevoegd.

Volgens de EKH voorschriften dient elk stuk
hijs- en hefgereedschap te zijn voorzien van
een identificatie omdat de veiligheid tijdens
gebruik hiervan kan afhangen. Hijs- en
hefgereedschappen dienen ten minste voorzien
te zijn van de volgende merken:

Jaarkleuren

•
•
•
•

Het gebruik van jaarkleuren wordt ten zeerste
aanbevolen om aan te geven dat het betreffende
hijsgereedschap in dat jaar is geleverd of
geïnspecteerd. Het verdient daarbij om
veiligheidsredenen de voorkeur om één systeem
van jaarkleuren te hanteren. Vermeulen B.V.
maakt gebruik van het door de EKH gekozen
IMO (Internationaal Maritime Organisation)
gehanteerde kleursysteem.

Werklast (WLL)
Fabrikanten merk
CE merk
Materiaal aanduiding

Jaarkleuren IMO (International Maritime Organisation)
Bruin

2010

2016

2022

2028

Blauw

2011

2017

2023

2029

Geel

2012

2018

2024

2030

Rood

2013

2019

2025

2031

Zwart

2014

2020

2026

2032

Groen

2015

2021

2027

etc.

Online certificaten

ERP Vermeulen

Als aanvulling op de traditionele verzending van
certificaten, keurings- en inspectierapporten
biedt Vermeulen Europoort de mogelijkheid om
certificaten online in te zien of te downloaden
met webpact . Als gebruiker van het programma
krijgt u met een inlogcode en wachtwoord
toegang tot de certificaten van de hef- en
hijsmiddelen, die door ons specifiek voor u zijn
gekeurd en gecertificeerd.

Vermeulen Europoort werkt met het ERP
systeem van SAP welke volledig is geïntegreerd
in alle processen binnen de onderneming. Zo
heeft Vermeulen Europoort direct inzicht in,
kosten bewaking, planning en communicatie.

Het gebruik van ons certificatenprogramma
webpact is gratis.
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5. ALGEMENE
VOORWAARDEN
Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten
overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing
de Algemene Voorwaarden voor leveranties en
diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel,
Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en
Scheepstuigerij leveranties en diensten
betreffende hijs- en hefmiddelen ten behoeve van
de leden van de SZS en/of EKH gedeponeerd bij
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de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder
nummer 140/2001 welke zijn gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissement rechtbank te
Utrecht op 31 mei 2001onder nummer
140/2001,laatstelijk gewijzigd in januari 2012
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6. CONTACT
Voor vragen en aanvragen naar aanleiding van ons informatiepakket staat ons
team voor u ter beschikking.

Guido Finkelnberg
E: g.finkelnberg@elivesto.com
M: 06-31014863

Harry Weggen
E: h.weggen@elivesto.com
M: 06-31014857

Jos Mastenbroek
E: j.mastenbroek@elivesto.com
M: 06-31014861

Maurice Hermus
E: m.hermus@elivesto.com
M: 06-31014866

Martin Vrolijk
E: m.vrolijk@elivesto.com
M: 06-31014865

Vermeulen Europoort B.V.
Moezelweg 110
3198 LS Europoort,
Holland
Harbour 5596
T: +31 (0)181-250050
M: info@elivesto.com
W: www.elivesto.com

VERMEULEN EUROPOORT - CONTACT
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