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klant 

plaats

type bouw

omvang

gevarenklasse 

voorschriften

type beveiligingen

looptijd

aanneemsom

Albert Heijn Distributie centrum 

Zwolle

Logistiek

24.000 m2

ESFR K25

NFPA en FM

Natte sprinklerinstallatie

Gasblusinstallatie

Brandmeld en ontruiming

week 38 en 39  2010

Dieselsets fabricaat Clarke

Leverancier Norit Nijhuis uit Winterswijk

€ 125.000,-

De Albert Heijn vestiging in Zwolle is een van de grootste 

distributiecentra van Nederland. Kemkens brandbeveiliging BV 

heeft in het najaar van 2010 een complete uitwisseling 

doorgevoerd van de twee sprinkler dieselsets welke door 

uitbreiding van het pand te klein in capaciteit waren.

No nonsens “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.

De firma Kemkens brandbeveiliging B.V. is voor ons een 

nieuwe aanbieder. Een partij naar mijn hart, denken niet 

in problemen maar in oplossingen. Geweldig als je ziet 

met wat voor een gemak de klus is uitgevoerd. 

Als je bedenkt dat wij een opstelling in een kelder 

hebben met een minimale doorgang, voor Kemkens was 

dit geen probleem dan scheppen we de diesels er op 

hun kop in was het antwoord. En zo geschiede in een 

paar uur stonden de diesels keurig op de sokkels. Van 

de uitgebreide voorbereiding hebben wij als klant niets 

meegekregen maar dit zal ongetwijfeld veel voeten in de 

aarde hebben gehad, perfect opgelost.

Bij deze firma draait alles om de klant. Zij werken Lean 

en doen waar zij goed in zijn firepacks vervangen in ons 

geval. Zo heb ik het in ieder geval ervaren.

Ik constateerde dat ze een ontspannen werksfeer weten 

te creëren, hierdoor valt het eigenlijk niet op dat er een 

ingrijpende klus wordt uitgevoerd. 

Dit maakt deze club voor mij een betrouwbare en 

flexibele speler waarbij men zich niet hoeft druk te maken 

over de uitvoering, want dat zit nl. wel goed.

Jacco Grootjen 

Teamleider Technische Dienst 

Reactie Albert Heijn Distributie centrum

De bestaande diesels zijn verwijderd 

en vervangen door Clarke dieselsets, 

deze zijn bedrijfsklaar opgeleverd 

zonder dat de sprinklerinstallatie 

uit bedrijf is genomen. Door de 

moeilijke bereikbaarheid in de kelder 

van het DC, vereiste dit project 

een gedetailleerde voorbereiding 

waarbij tal van specialistische 

disciplines binnen een zeer strak 

schema op een veilige manier hun 

werkzaamheden moesten uitvoeren. 

Mede door de meedenkende 

houding van de medewerkers van 

Albert Heijn en de professionele 

aanpak van onze medewerkers is dit 

project binnen de gestelde termijn 

van 2 werkweken gerealiseerd.
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