• Aannemingsbedrijf grondwerk, straatwerk en riolering
• Verhuur van grondverzetmachines en -materieel

Grondwerk, straatwerk en riolering
Gebr. de Kinkelder B.V. houdt zich bezig met het aannemen van grondwerk, straatwerk en riolering alsmede het verhuren
van grondverzetmachines. Wij beschikken over een jong en modern machinepark en een team van zeer vakbekwame
medewerkers om u van dienst te kunnen zijn.
Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel, wij zijn dan ook NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA**2008/ 5.1
gecertificeerd. Onze opdrachtgevers zijn: gemeenten, aannemersbedrijven g.w.w., bouwbedrijven, industriële bedrijven,
scholen, woningbouwverenigingen, hoveniersbedrijven en particulieren. Tevens zijn wij erkend leerbedrijf.

Grondwerk
Door de inzet van modern materieel met vakkundige bediening, jarenlange ervaring en kennis zijn wij in staat om allerlei
soorten grondwerk van klein tot groot in eigen beheer uit te voeren. Voor het verrichten van werkzaamheden in
verontreinigde grond hebben wij veel van onze machines uitgerust met overdruk, signalering en gekeurde machinsten.
Afhankelijk van de verontreiniging wordt het overdruksysteem voorzien van de juiste filters.
Verder kunnen wij het afvoeren en keuren van grond voor u verzorgen alsmede het leveren van zand, grond en grind.

Verdichten zandbaan

Grondwerk wegcunet

Kleinschalig grondverzet

Afwerken sloot en talud

Straatwerk
Aanleg en onderhoud van bestratingen is één van onze hoofdactiviteiten. Door een compleet pakket aan diensten,
vakbekwame medewerkers en de inzet van de juiste apparatuur kunnen wij u precies die bestrating leveren die u nodig heeft.
Het maakt het niet uit of het om betonstraatstenen, gebakken straatstenen of natuursteen gaat. Wij kunnen elk type
elementverharding vakkundig in eigen beheer voor u uitvoeren, zowel handmatig als machinaal. Door onze jarenlange
ervaring en kennis kunnen wij voor iedere locatie de juiste oplossing bieden.

Woonrijpmaken

Aanleg parkeerterrein

Aanbrengen grasbetontegels

Aanleg plateau

Riolering
Door de inzet van vakbekwame medewerkers die de beschikking hebben over modern materieel en apparatuur, kunnen wij
vrijwel elk type riolering in eigen beheer aanleggen, onderhouden en vervangen.

Maken rioolaansluiting

Doorspuiten riolering

Aanleg infiltratieriool
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Stellen kolken en putten

