Isolatie als tweede natuur
Insulation as second nature

VAN DER LINDEN & VELDHUIS

Isolatiespecialisten sinds 1904
Van der Linden & Veldhuis is gespecialiseerd in thermische, akoestische en brandwerende isolatie voor de
industrie. Wij zijn één van de grotere isolatiespecialisten in de Benelux en onderdeel van de Franse industriegroep Vinci Energies. Al meer dan 100 jaar staat de naam Van der Linden & Veldhuis borg voor ervaring en
deskundigheid, voor flexilbiliteit, doelmatig projectmanagement en vooral voor veilig werken. Wij zijn de
specialist in isolatietoepassingen voor zowel onderhoud van bestaande installaties als nieuwe projecten.

Insulation specialists since 1904
Van der Linden & Veldhuis is specialized in thermal, acoustical and fire-retardant insulation for industrial purposes.
We are one of the larger insulation specialists in the Benelux and we are part of the French industry group
Vinci Energies. For over a hundred years Van der Linden & Veldhuis stands for experience and expertise, for
flexibility, effective project management and above all safe work. We are an insulation specialist for maintenance of existing installations as well as new projects.
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Multidisciplinaire aanpak projecten
Van der Linden & Veldhuis levert een compleet pakket aan diensten. Of het nu gaat om isolatie, constructie,
steigerbouw, tracing, schilderwerk of asbestverwijdering. Wij bieden de opdrachtgevers één aanspreekpunt in
een strak geleide projectorganisatie. Met Van der Linden & Veldhuis profiteert de klant van open communicatie,
transparante werkwijze, snelheid en efficiëntie. Een multidiciplinaire benadering.

Multidisciplinary project realisation
Van der Linden & Veldhuis delivers a complete package of industrial services. Whether it concerns insulation,
construction work, scaffolding, tracing, industrial painting or asbestos removal. We offer the customer one
single contact point in a tightly supervised project organization. With Van der Linden & Veldhuis the
customer benefits from open communication, transparent working methods, speed, flexibility and efficiency.
A multidisciplinary approach.

(Petro)chemie
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Thermische isolatie
Temperatuurbeheersing van operationele processen is
absoluut noodzakelijk. De isolatie van vitale functies
vereist een ervaren specialist.
Goed opgeleide vakmensen werken volgens de nieuwste
methoden en bovenal veilig. Van der Linden & Veldhuis
is bekend met de specifieke normeringen in de diverse
takken van industrie.

Thermal insulation
In operational processes temperature control is an absolute requirement. The insulation of this vital function
requires an experienced specialist. Well skilled and trained professionals are working in accordance with the
latest methods and above all safely. Van der Linden & Veldhuis is acquainted with the specific standards
in various branches of industry.
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Akoestische isolatie

Acoustical insulation

Geluidshinder heeft directe nadelige gevolgen op
mens en milieu. Ter bescherming tegen geluidshinder
vervaardigt Van der Linden & Veldhuis omkastingen,
geluiddempers en baffles.
Op basis van onderzoek en metingen wordt bepaald
welke oplossingen uw geluidsprobleem terugbrengt
naar aanvaardbare normen.

Noise nuisance has a direct negative impact on
people and the environment. To protect against
noise nuisance Van der Linden & Veldhuis manufactures enclosures, silencers and baffles.
On the basis of an investigation and measurements,
it will be determined which solutions reduces noise
to acceptable standards.

Generatoren
Ventilatoren
Turbines
Compressoren
Motoren

Generators
Ventilators
Turbines
Compressors
Engines

Brandbescherming en isolatie producten
Brandbescherming is een apart specialisme bij Van der Linden & Veldhuis. Naast het aanbrengen van brandwerende systemen levert Van der Linden & Veldhuis ook een assortiment hittebestendige en brandwerende
materialen, isolatiematerialen, kompensatoren, pakkingen, technische weefsels en rubberproducten.

Fire protection and insulation materials
Fire protection is a separate specialism of Van der Linden & Veldhuis. Besides the installation of fire
protection systems, Van der Linden & Veldhuis supplies also an assortment of heat resistant and fire protection materials, insulation materials, compensators, seals, technical fabrics and rubber products.

Kabel- en leidingdoorvoeringen
Tanks
Steunconstructies
Plafonds
Wanden

Cable and pipe conduits
Tanks
Constructions
Ceilings
Walls
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Steigerbouw
Van der Linden & Veldhuis kan ook voor de nodige steigerbouw zorgen, volgens de wettelijke voorschriften en
veiligheidseisen. Veiligheid, bereikbaarheid en efficiëntie zijn daarin sleutelwoorden. De steigers worden door
vakkundige en gecertificeerde monteurs geplaatst.

Scaffolding
Van der Linden & Veldhuis can also provide the neccesary scaffolding according to legal regulations and
safety requirements. Safety, accessibility and efficiency are key concepts. The scaffolding will be constructed
by skilled and certified personal.

Veiligheid
Bereikbaarheid
Efficiëntie
Multidisciplinair

Safety
Accessibility
Efficiency
Multidisciplinary

Tracing
Van der Linden & Veldhuis levert en monteert een
compleet programma tracingsystemen.
Voor elke toepassing de meest effectieve en energiezuinige oplossing.

Tracing
Van der Linden & Veldhuis supplies and installs a
complete programme tracing systems.
For each application the most effective and low
energy solution.

Electrische tracing
Stoomtracing
Warmwatertracing

Electrical tracing
Steam tracing
Hot water tracing

Isolatie als tweede natuur

Asbestverwijdering
Asbestverwijdering is een specialisme met een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om
de gezondheid van de gebruikers van een object of een installatie. Het is slechts op één manier mogelijk:
deskundig en gegarandeerd foutloos. Het procescertificaat en de persoonscertificaten van de toezichthouders
en asbestverwijderaars staan borg voor een veilige asbestverwijdering.

Asbestos removal
Asbestos removal is a specialist discipline with a great social responsibility. It concerns the health of the
users of an object or an installation. Asbestos removal is only possible in one way: professional and
guaranteed flawless. The process certificate and the personal certificates of the supervising personal and
the asbetos removers, guarantees a safe asbestos removal.

Certificaten
Training
Keuring
Veiligheid
Multidisciplinair

Certificates
Training
Inspection
Safety
Multidisciplinary

Onderhoud

Maintenance

Goed onderhoud van isolatie is essentieel voor temperatuurbeheersing van industriële processen. Dit
bespaart energie, reduceert CO2 uitstoot en draagt bij
aan een langere levensduur van de installatie. Planmatig onderhoud is daarin het sleutelwoord.
De kwaliteit van de isolatie kan worden aangetoond
met gebruik van infrarood fotografie.
Van der Linden & Veldhuis onderhoudt de isolatie van
een grote diversiteit aan installaties en machines.
Die know-how en ervaring staat borg voor een uitstekende uitvoering van gepland onderhoud.

Good maintenance of insulation systems is essential
for temperature control of industrial processes. This
saves energy, reduces CO2 emissions and contributes
to a longer life cycle of the installation. Planned
maintenance is a key concept.
The quality of the insulation can be demonstrated
by using infra-red photography.
Van der Linden & Veldhuis maintains the insulation
of a wide variety of installations and equipment. This
know-how and experience guarantees an excellent
implementation of planned maintenance.

Onderhoudsplan
Multidisciplinaire diensten
Inspectie
Maintenance plan
Multidisciplinary services
Inspection
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Veiligheid, gezondheid en milieu
Alle disciplines van Van der Linden & Veldhuis beschikken over een kwaliteits- en veiligheidssysteem dat
gedocumenteerd is volgens de laatste NEN ISO en VCA normen. De medewerkers hebben de vereiste opleidingen
en certificaten en volgen regelmatig trainingen en cursussen. Van der Linden & Veldhuis heeft een preventief
beleid dat is gericht op het voorkomen van ongevallen. Praktische bedrijfsregels dragen bij aan een degelijke
en veilige uitvoering van het werk en aan gezonde werkomgeving van onze medewerkers en die van
onze opdrachtgevers.

Safety,healthandenvironment
All disciplines of Van der Linden & Veldhuis use a quality and safety management system according to the
latest NEN ISO and VCA standards. The employees have the required trainings and certificates and regularly
follow trainings and courses. Van der Linden & Veldhuis has a preventive safety policy which is focused on
the prevention of accidents. Practical business rules contribute to a solid and safe execution of the work
and to a healthy environment of all our employees and those of our customers.

Certificaten
Training
Veiligheid
Multidisciplinair

Certificates
Training
Safety
Multidisciplinary

Van der Linden & Veldhuis Isolatie BV
Postbus 232
3130 AE Vlaardingen
Edisonstraat 5
3133 KG Vlaardingen
Tel. 010 - 445 66 00
Fax 010 - 435 64 80

P.O. Box 232
3130 AE Vlaardingen, The Netherlands
Edisonstraat 5
3133 KG Vlaardingen, The Netherlands
Phone 0031 10 445 66 00
Fax
0031 10 435 64 80

Vestigingen / Branches
Sas van Gent
Postbus 112
4550 AC Sas van Gent
Vier Ambachtenstraat 12
4551 HB Sas van Gent
Tel. 0115 - 45 28 20
Fax 0115 - 45 13 44

P.O. Box 131
4550 AC Sas van Gent, The Netherlands
Vier Ambachtenstraat 12
4551 HB Sas van Gent, The Netherlands
Phone 0031 115 45 28 20
Fax
0031 115 45 13 44

Wormerveer
Postbus 131
1520 AC Wormerveer
Vrijheidweg 51
1521 RP Wormerveer
Tel. 075 - 617 43 51
Fax 075 - 617 19 58

www.lindveld.nl

www.lindveld.nl

P.O. Box 131
1520 AC Wormerveer, The Netherlands
Vrijheidweg 51
1521 RP Wormerveer, The Netherlands
Phone 0031 75 617 43 51
Fax
0031 75 617 19 58
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