HEEFT U NOG VRAGEN?
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben of bent u geïnteresseerd in één
of meerdere producten of diensten? U bent altijd welkom om geheel vrijblijvend contact op
te nemen met Van Diepenbeek. Onze medewerkers staan u graag te woord.

ADRESGEGEVENS

OPENINGSTIJDEN

De Groote Heeze 52

Maandag

08:00 - 17:00 uur

6598 AV
Telefoon:
Fax:
24-uurs:
Website:
E-mail:

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 -

Heijen
+31 [0] 485-516300
+31 [0] 485-514387
+31 [0] 6-65105241
www.vandiepenbeek.com
sales@diepenbeek.info

17:00
17:00
17:00
17:00
12:00

uur
uur
uur
uur
uur

Hydrauliek
Verspaning
Groothandel

SPECIALISATIE IN
PRODUCTIE, REPARATIE,
ONDERHOUD EN
LEVERING
HYDRAULIEK

VERSPANING

GROOTHANDEL

Kijk op www.vandiepenbeek.com voor meer informatie.

www.vandiepenbeek.com

VERTROUWEN OP EEN
VEELZIJDIGE SPECIALIST.
Vertrouwen moet je verdienen, vinden wij bij Van Diepenbeek.
Met deze stelling leggen we de lat hoog en streven we naar
volledige tevredenheid. Dag in dag uit. Jaar in jaar uit. Want wij
investeren graag in een langdurige relatie met u als klant.

In deze folder vertellen we hoe veelzijdig, flexibel, inventief en
betrouwbaar we zijn. Maar nog veel liever laten we u dit persoonlijk
zien. Neem dus gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Hydrauliek
Al vanaf de start van onze onderneming zijn we zeer actief op het
gebied van hydraulische toepassingen. Elke dag vervaardigen wij
hydraulische systemen in alle soorten en maten, voor zeer uiteenlopende branches.Zowel standaard toepassingen als maatwerk volgens
specifieke wensen. En ook het onderhoud is bij ons in goede handen.
Gewoon bij u op locatie of in onze moderne werkplaats.

Verspaning
Of het nu gaat om prototypes, kleine of grote series, op onze afdeling
verspaning kunnen wij dankzij onze moderne CNC-bewerkingsmiddelen zeer uiteenlopende producten vervaardigen. Van draaien, boren,
frezen en lassen tot en met complete assemblage. Industrie, transport,
scheepvaart en bouwbranche zijn een greep uit ons werkgebied.

Technische groothandel
In ons ruime magazijn vindt u een uitgebreid assortiment hydraulische
en aanverwante technische artikelen. Vrijwel elk onderdeel kunnen we
direct leveren. Dankzij onze balieverkoop kunt u tijdens openingstijden
samen met onze deskundige medewerkers de juiste artikelen selecteren.
Maar ook bezorging behoort tot de mogelijkheden.

VAN DIEPENBEEK
HELPT U GRAAG
OP KORTE EN OP
LANGE TERMIJN.

24-UURS
SERVICE

Kennis van techniek is een pré. Maar volgens ons is kennis van
uw bedrijf en uw specifieke werkzaamheden net zo belangrijk.
Want vooral dan kunnen we u optimaal helpen. Juist als u snelle
hulp nodig heeft, is het prettig als we weten hoe u werkt.

Probleemoplossend
vermogen
Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij
u optimaal van dienst zijn bij het ontwikkelen,
repareren, reviseren en onderhouden van installaties. Wij denken graag met u mee om samen de
beste oplossing te vinden. Zowel qua budget als
wat betreft technische mogelijkheden. Of het nu
gaat om grote of kleine projecten.

Snelle en goede service
Eén telefoontje naar ons servicenummer is genoeg
om binnen korte tijd te beschikken over hydraulische slangen of overige componenten. Uw onderneming moet immers door kunnen werken. Onze
24-uurs service zorgt ervoor dat u ten alle tijden
iemand te spreken krijgt, die zo snel mogelijk actie
onderneemt om u te helpen. Met onze servicewagens, die zijn uitgerust met een groot aantal
onderdelen en apparatuur, kunnen wij u snel verder
helpen. Vele reparaties kunnen wij direct op locatie
verzorgen.

HYDRAULIEKSLANGEN

06 - 65105241

Professioneel personeel
Van Diepenbeek is er zich van bewust dat het
uitvoeren van werkzaamheden staat of valt bij de
kennis van het personeel. Naast de inzet van ons
team van zeer ervaren monteurs en engineers,
geven wij speciale aandacht aan het verbreden
van de aanwezige kennis door scholing. Daarnaast werken we met een innovatief documentatiesysteem, waarmee bijvoorbeeld de historie van
uw installatie snel en eenvoudig teruggezocht kan
worden.

Groot assortiment in
technische groothandel
Onze technische groothandel is ingericht op directe
levering van talloze hydraulische artikelen en vele
andere technische onderdelen en benodigdheden.
Deze kunnen we bij u bezorgen, of u kunt deze direct bij onze verkoopbalie bekijken en aanschaffen.
Mocht er een specifiek artikel niet op voorraad zijn,
dan kunnen we dat dankzij ons uitgebreide netwerk
van toeleveranciers binnen zeer korte tijd leveren.

