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Vos

Werkzaamheden
Kemkens Brandbeveiliging:
• In verband met de compartimentgrootte en flexibele indeling van
goederen, is besloten om het gebouw
te voorzien van een compleet
automatische sprinklerinstallatie
conform FM-richtlijnen.
• Daarnaast is de brandmeld-/
ontruimingsinstallatie turnkey
aangenomen.

Reactie opdrachtgever
In de voorbereiding naar de nieuwbouw van dit project in jullie
achtertuin in Oss, zijn we in contact gekomen met Kemkens
Brandbeveiliging BV.

Van der Maazen Bouwgroep uit Lith heeft voor eindgebruiker Vos Logistics
de bouw van een turnkey logistiek distributiecentrum aangenomen op
industriterrein Elzenburg in Oss. Kemkens Brandbeveiliging verzorgde de

De familie Kemkens en hun bedrijven kenden we al uit het verleden,
met de brandbeveiligingstak hadden we nog niet eerder het
genoegen.

automatische sprinklerinstallatie en de brandmeld-/ontruimingsinstallatie.

Echter gaandeweg de uitvoering hebben we jullie uitgebreid leren

Het distributiecentrum heeft een oppervlakte van 23.000 m2, is 13 meter

kennen. Thijs met zijn berekenende technische kennis en Gerd met

hoog en heeft een modern kantoor. Tevens is er de mogelijkheid om in

zijn directe manier van communiceren. Door mijn eigen directe wijze

de toekomst het gebouw met 20.000 m2 uit te breiden.

van communiceren heeft dat wel eens geleid tot discussies, maar dat
is steeds tot beider tevredenheid opgelost.
Binnen de gestelde termijn is er een gecertificeerde en goed
werkende sprinklerinstallatie gemaakt die iedere toets van kritiek
kan weerstaan. Het onderhoud voor de toekomst is ook geregeld met
Vos Logistics.

O pdrachtgever
E indgebruiker
plaats
type bouw
omvang

Van der Maazen Bouwgroep Lith

De onderlinge samenwerking met onze uitvoerder Ronnie en jullie

Vos Logistics

montageploegen is uitstekend verlopen, mede doordat we allemaal

Oss

dezelfde taal spraken en dezelfde mentaliteit hadden van de mouwen

Logistiek en kantoor

omhoog en vooruit.

23.000 m2

gevarenklasse

special Hazard

voorschriften

FM

type beveiligingen
looptijd
aanneemsom

K25 met een voordruk van 5.2 bar
4 maanden
€ 875.000,–

Bedankt voor jullie inzet, compliment met het eindresultaat en
succes voor de toekomst.

Hans van der Doelen
Projectleider Van der Maazen
Bouwbedrijf , Lith
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