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Possehl Aannemingsmaatschappij BV
Zeilmakerijweg 9 
NL-4906 CW Oosterhout 
Postbus 78 
NL-4900 AB Oosterhout
Telefoon:  +31 (0)162-456544
Fax:  +31 (0)162-459480
E-mail:  possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl

Possehl Aannemingsmaatschappij B.V., 
deel van een internationale keten van 
bedrijven, is specialist in zowel onder-
houd als verbetering van verhardingen. 
Ons werkterrein omvat de civiele- en 
utiliteitsbouw.

Belangrijke uitgangspunten in de 
dagelijkse bedrijfsvoering van Possehl 
zijn:
•  Voldoen aan de eisen en verwachtingen 

van opdrachtgevers
•  Zorgdragen voor veiligheid en 

gezondheid van werknemers
•  Het minimaliseren van milieubelasting.

Om deze uitgangspunten gestalte te 
geven en te waarborgen heeft Possehl de 
volgende certi caten: 
- ISO 9001:2008 
-  BRL-3201 (handmatig verwerken 

van mortels)
-  BRL-9320 - productcerti caat voor het 

vervaardigen van bitumineus gebonden 
mengsels aan de in dit certi caat 
vastgelegde milieutechnische aspecten 
van het Besluit Bodemkwaliteit 
NL-BSB ASP-004 (duurzaam 
vormvast)

- CE-markering NEN-EN 12273:2008
-   SIKB 7700:

SIKB protocol 7704 (aanleg of  
herstel van een vloeistofdichte 
kunstharsgebonden beschermlaag)

  SIKB protocol 7711 (aanleg of  herstel 
van een vloeistofdichte voegafdichting)

-  VCA** versie 2008/5.1 (VGM Checklist 
Aannemers) 

- Erkend Vloerkeur bedrijf
- Erkend leerbedrijf  Betonreparateur.

Daarnaast is Possehl actief  lid van:
-  Nederlands Informatiecentrum 

bodembeschermende 
voorzieningen (NIBV)

- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur. 

Indien u meer adviezen en/of  
informatie wenst, kunt u contact 
opnemen met één van onze 
adviseurs.
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Vloerproblemen
Steeds meer relaties vragen ons om 

advies bij hun vloerproblemen. 

Of  het nu oude en complexe vloeren 

betreft of  nieuwbouwvloeren, iedere 

vloer zien we als een afzonderlijk 

project dat een speci eke werkwijze 

vereist. 

Hierbij stellen we het klantenbelang 

altijd voorop en kijken niet alleen naar 

het probleem, maar streven in elk 

opzicht naar een oplossingsgerichte 

aanpak.

De meeste vloerproblemen vragen om 

een totaaloplossing. Bij Possehl weten 

we dat. Of  het nu om gescheurde 

vloeren, voegen, betonreparatie, 

stofproblemen, statische elektriciteit 

hygiëne-, milieu- of  veiligheidsaspec-

ten betreft, voor Possehl is ieder 

vloerprobleem een uitdaging. 

We hebben expertise met vloeren in 

productiehallen, kantoren, logistieke 

centra, werkplaatsen en bergruimtes.

Juist omdat iedere vloer om een 

andere aanpak vraagt, geven we ook 

bij iedere vloer een eigen oplossing. 

We adviseren wat de beste oplos-

singen zijn in het licht van uw wensen, 

de situatie en uw toekom-stige eisen. 

Uiteraard zorgen we ook voor een 

perfecte uitvoering. Een betonvloer 

repareren of  een compleet nieuwe 

vloer leggen maakt niet uit, we hebben 

alle materialen en ervaren mensen 

voorhanden. Als uw vloer eenmaal ligt, 

zijn we nog niet klaar. Om verzekerd te 

zijn van maximaal rendement en pro jt 

van uw vloer kunt u ook het onderhoud 

aan ons overlaten. 

Kortom een eigen TotaalOPlossing.

Possehl heeft als gespecialiseerde 

aannemer ruim 25 jaar internationale 

ervaring met het onderhouden en 

repareren van start- en landingsbanen 

en verkeerswegen. 

Dagelijks staan we met veel plezier 

onze klanten bij in het oplossen van 

technische vraagstukken. 

We gaan ver voor onze klanten en hechten 

veel waarde aan een duurzame relatie. 

Zonder overdrijven mogen we ons na 

meer dan een kwart eeuw ervaring 

“experts in toplagen” noemen. 
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Standaardvloerproblemen en 

standaardoplossingen bestaan niet. 

Iedere vloer is uniek en we kijken bij 

elke vloer goed naar de opbouw ervan, 

de wensen van de gebruikers, de 

omgeving en de kosten. Pas dan 

stellen we een offerte op, waarin we 

het uitvoeringsproces gedetailleerd 

omschrijven. 

Ook tijdens de uitvoering laten we onze 

adviesrol niet los. We streven altijd 

naar besparende acties op het gebied 

van bijvoorbeeld materiaal en werktijd. 

Het zal niet de eerste keer  zijn dat we 

de klant achteraf  verrassen met een 

kostenbesparing.

 STATISCHE ELEKTRICITEIT

 MILIEUWET EN 

-REGELGEVING 

 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 

VEILIGHEID (ARBOWET)

 HYGIËNE

 LANGE LEVENSDUUR

ANTISTATISCH

VLOEISTOFDICHT EN VLOEISTOFKEREND, 

MET GECERTIFICEERDE APPLICATIE (BRL-2369/2371)

MINDER STOFVORMING, EEN VERHOOGDE LICHT-

OPBRENGST, IN KLEUR EN/OF GELUIDSISOLEREND

STROEF, VLAK EN BRANDVEILIG

NAADLOOS, ONDERHOUDSVRIENDELIJK

SLIJTVAST, STERK, FLEXIBEL EN OVERLAAGBAAR

•
•

•

•
•
•

Het zal niet de eerste keer  zijn dat we Het zal niet de eerste keer  zijn dat we 

de klant achteraf  verrassen met een de klant achteraf  verrassen met een 

kostenbesparing.

STATISCHE ELEKTRICITEIT

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEID (ARBOWET)VEILIGHEID (ARBOWET)

LANGE LEVENSDUUR

VISUELE SCHADES:

—>MECHANISCH

SLIJTAGE

SCHEURVORMING

DILLATATIEVOEGEN

VERVUILING

REPAREREN

OVERLAGEN

SCHEURAFDICHTING

VOEGAFDICHTING

REINIGEN

BEHANDELING:

—>
—>
—>
—>

ADVIES: POSSEHL 
TOTAALOPLOSSING!

OPNAME/
INSPECTIEFORMULIER

Iedere vloer heeft deskundig 

onderhoud nodig. Eenmaal per jaar 

houden we een inspectie-ronde en 

geven we onderhoudsadvies. 

Bij tussentijdse calamiteiten is één 

telefoontje voldoende: we sturen 

iemand langs om het probleem te 

verhelpen. Wij laten een klant immers 

niet in de steek.

HECHTTREKSTERKTEMETER

KANTBESCHADIGING

SCHEURVORMING

VOEGVULLING
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kunnen we snel en goed voor u schakelen.

Dat duurzaamheid niet alleen bij onze 

vloeren een groot goed is, wordt direct 

duidelijk als u naar ons vaste relatie-

bestand kijkt. Possehl kent vele trouwe 

klanten. 

Daar zijn we trots op en daar doen we 

alles voor. Van snelle reparaties tot 

verrassende oplossingen. 

Dat is ons werk, onze expertise.

Dat hij daarbij gebruik kan maken van 

alle expertise die Possehl Oosterhout in 

huis heeft, mag vanzelfsprekend zijn. 

Ook het Duitse moederbedrijf  Possehl 

Spezialbau en alle zusterbedrijven 

spelen daarbij een rol. 

Zo heeft u in Possehl een partner met 

alle capaciteiten (advies, uitvoering en 

onderhoud). 

Wel zo gemakkelijk voor u, want zo 

Alles in één handVloeistofdichte coatingen 
Vloeistofdichte voegafdichtingen 
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Bij Possehl praten we met veel passie 

over oplossingen voor vloerproblemen. 

Wij doen dat graag: we zijn experts op 

dit gebied en voelen ons betrokken. 

Dat ziet u terug in ons werk, maar 

natuurlijk allereerst in onze mensen. 

Onze verkoper is dan ook een 

uitvoerend adviseur en is er niet vies 

van om zelf  zijn mouwen op te 

stropen. 




