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Sterk in constructieve uitdagingen onder
de waterlijn!
Bijna alle werkzaamheden die bovenwater mogelijk zijn, kunnen wij onderwater uitvoeren.
Onze ervaren duikers leveren regelmatig een belangrijke bijdrage aan de
meest uiteenlopende projecten in de
civiele onderwaterbouw.
Dankzij deze ervaring zijn wij in staat
om voor elke nieuwe uitdaging een
passende aanpak te bedenken en een
juiste uitvoering te garanderen.

Voor elk probleem een passende aanpak
Ons doel is een tevreden opdrachtgever waar we een prettige
en langdurige relatie mee kunnen opbouwen. Hoe we dat doen?
Door uw projecten veilig, goed én volgens planning uit te voeren.
Dankzij een uitgebreid assortiment van eigen materieel,
vakkundige medewerkers, gedegen werkprocedures, duidelijke
communicatie en een flexibele organisatie zijn wij in staat om
onze beloftes waar te maken.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere aannemers,
waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, installateurs,
scheepswerven, industrie en eindgebruikers.
Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een kostenbegroting.

Wij voeren diverse werkzaamheden uit in de civiele onderwaterbouw. Denk bijvoorbeeld aan:
- leveren en aanbrengen van (colloïdaal) onderwaterbeton
- slibzuigen en reinigen van vloeren, (dam)wanden en palen
- injectiewerkzaamheden
- onderwater lassen, snijden, zagen, slijpen en boren
- aanbrengen van coatings
- montagewerkzaamheden
- sloopwerkzaamheden

Wilt u meer informatie over één van onze
diensten? Neem dan contact met ons op.

0344 630 830 (24 uur)
info@duikbedrijf.nl
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Uw betrouwbare partner in
werkzaamheden onder de waterlijn!
Hercules Duikbedrijf is opgericht in
1978.
Als professioneel duikbedrijf verrichten
we
deze
meest
uiteenlopende
werkzaamheden onder water.
Dankzij deze jarenlange ervaring
durven we te zeggen dat ons geen enkel
duikwerk meer vreemd is.
We zijn dan ook zeer breed inzetbaar
voor
nagenoeg
alle
denkbare
werkzaamheden onder water.

Breed inzetbaar
Hercules Duikbedrijf beschikt dankzij ruim 30 jaar ervaring over
de juiste kennis, mensen en middelen om uw opdracht veilig,
flexibel en naar uw volle tevredenheid uit te voeren.
Wij richten ons voornamelijk op inshore duikwerkzaamheden
en naast een aantal specialisaties leveren wij dagelijks
professionele duikassistentie voor een grote verscheidenheid
aan opdrachtgevers.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere aannemers,
waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeentes, installateurs,
scheepswerven, industrie en eindgebruikers.
Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan
contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek of een
kostenbegroting.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Een kleine greep uit onze dagelijkse duikwerkzaamheden:
- controleren en reinigen van sponningen en vuilroosters;
- plaatsen van droogzetschotten en schotbalken;
- reinigen van ruiten in aquaria;
- inspecties, onderhoud en reparaties in de scheepvaart;
- lassen, branden, boren, zagen, slijpen;
- injectie- en afdichtingswerkzaamheden;
- plaatsen van tijdelijke afsluiters;
- ademluchtwerkzaamheden in besloten ruimtes;
- duikwerkzaamheden in rioleringen en zuiveringen.

Wilt u meer informatie over één van onze
diensten? Neem dan contact met ons op.

0344 630 830 (24 uur)
info@duikbedrijf.nl
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In 99% van de gevallen zijn wij
binnen 2 uur ter plaatse.
Hercules Duikbedrijf heeft nagenoeg
altijd een complete duikploeg met
materieel ter beschikking.
Zo kunnen we snel reageren op
calamiteiten waarbij de inzet van
duikers gewenst is.
Door deze snelle inzetbaarheid heeft u
minder last van stilstand van personeel
en materieel.
Ook blijft de gevolgschade voor de
omgeving en het milieu hierdoor tot een
minimum beperkt.

Snel inzetbaar
Hercules Duikbedrijf is een flexibele organisatie met korte
lijnen. Wij beschikken over een groot assortiment aan eigen
materieel en een solide netwerk van ervaren duikers en
leveranciers. Hierdoor zijn we in de meeste gevallen in staat
om in Nederland binnen 2 uur een volledig uitgeruste
duikploeg ter plaatse te hebben.

Onze professionele duikploegen hebben de beschikking over
een trailerbaar werkvaartuig, diverse pompen, hefballonnen,
stroomaggregaten en gereedschappen. Hiermee kunnen zij
effectief assisteren bij calamiteiten op of in het water.
Calamiteit? Wij zijn 24/7 bereikbaar. Bel 0344 - 630 830.

Onze opdrachtgevers zijn zeer divers en schakelen ons in
voor de meest uiteenlopende calamiteiten. Zo werken wij
onder andere voor verzekeraars, aannemers, de overheid,
rederijen en eindgebruikers.
Veel voorkomende calamiteiten zijn onder andere:
- bergen van een schip
- bergen van een voertuig te water
- afdichten van lekkages
- zoeken verloren voorwerpen
- klaren van scheepsschroeven
- vrijmaken van sluisdeuren

Wilt u meer informatie over één van onze
diensten? Neem dan contact met ons op.

0344 630 830 (24 uur)
info@duikbedrijf.nl
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Wilt u meer inzicht onder de waterlijn?
De onderwaterinspecties van Hercules
Duikbedrijf zorgen voor duidelijkheid.
Onze professionele duikers hebben veel
ervaring in het inspecteren van
civieltechnische constructies.
Met moderne foto- en videoapparatuur
vormen zij als het ware uw ogen onder
de waterlijn.
Aan de hand van uw opdracht
inspecteren wij bijvoorbeeld op samenstelling, conditie, degradatie en schade.

Kijk live mee met de duikers
Tijdens een duikinspectie heeft u de mogelijkheid om live mee
te kijken en te communiceren met de duiker. Beeld en geluid
worden hierbij continu opgenomen. Zo kunt u later altijd
informatie terugzoeken en gaan er geen belangrijke
gegevens verloren.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere ingenieursen adviesbureaus, waterschappen, gemeentes, Rijkswaterstaat, aannemers en eindgebruikers.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Naast visuele inspecties voeren wij ook verschillende
(non-)destructieve onderzoeken uit, zoals ultrasoon staaldiktemetingen, kernboringen, indringingsdieptemetingen, het
nemen van (bodem-)monsters en het uitvoeren van multibeam peilingen. Ook duikinspecties volgens de NEN 2767-4
conditiemeting zijn mogelijk.
De resultaten van een inspectie vatten we voor u samen in
een duidelijke rapportage voorzien van heldere conclusies en
adviezen en een kostenbegroting. Ook krijgt u hier de
beschikbare beeldopnames en meetgegevens bij.

Wilt u meer informatie over één van onze
diensten? Neem dan contact met ons op.

0344 630 830 (24 uur)
info@duikbedrijf.nl
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Uw reinwateropslag snel en grondig
laten inspecteren?
De werking van een sprinklerinstallatie
moet te allen tijde gegarandeerd zijn.
Inspecties zijn dus noodzakelijk, maar
mogen niet onnodig veel tijd kosten.
Daarom is een inspectie door beroepsduikers voor veel bedrijven een
uitkomst.
Hiermee voorkomt u onnodige downtime. Het bluswater blijft op deze
manier namelijk in de tank of kelder
aanwezig, waardoor de brandbeveiligingsinstallatie snel weer in bedrijf
gesteld kan worden na de inspectie.

Inspectie, onderhoud en reparatie

Veiligheid boven alles

Onze duikers maken altijd gebruik van een videocamera en
communicatiesysteem. Daardoor kunt u als opdrachtgever of
inspecteur live met de duiker meekijken. Na afloop van een
inspectie ontvangt u van ons het beeldmateriaal direct op een
USB-stick. Ook sturen wij u binnen een week een complete
rapportage.

Veiligheid tijdens de duikwerkzaamheden staat bij ons voorop.
Wij zijn VCA-gecertificeerd, conformeren ons aan de huidige
Arbowetgeving en zijn op de hoogte van de laatste regelgeving, zoals het Memorandum van het CCV.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Naast inspecties voeren onze duikers ook onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden uit, zoals het reviseren of
vervangen van appendages en het reinigen van de opslag.
Behalve van foto- en videoapparatuur maken onze duikers
ook gebruik van een endoscopische camera en ultrasone
staaldiktemeter voor in- en uitwendig onderzoek van
bijvoorbeeld leidingen en appendages.
Onze bedrijfswagens zijn compleet uitgerust, zodat wij uw
opdracht volledig self-supporting kunnen uitvoeren.

Wilt u meer informatie over één van onze
diensten? Neem dan contact met ons op.

0344 630 830 (24 uur)
info@duikbedrijf.nl
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Multifunctioneel en
flexibel inzetbaar!
Snel ter plaatse
De Aquaterra is snel op iedere werklocatie inzetbaar.
Door de hydraulisch kantelbare
boottrailer met elektrische lier kan de
boot binnen een paar uur (bijna) overal
in Nederland gebruiksklaar in het water
liggen.
Het volledig uit aluminium gemaakte
vaartuig is zeewater bestendig en biedt
vele mogelijkheden.

Breed inzetbaar
Onze Aquaterra is een echte alleskunner. Ze mag gevaren
worden in alle Nederlandse binnen- en kustwateren en is
inzetbaar bij onder andere duikwerkzaamheden, inspecties,
overzetten van mens en materieel, directievoering,
calamiteiten, scheepvaartbegeleiding en surveillance.
De Aquaterra heeft twee motoren van 90 pk per stuk die goed
zijn voor een topsnelheid van maar liefst 55 km/h.
Daarmee is de Aquaterra krachtig genoeg voor het zwaardere
werk.

Verder kunnen we het vaartuig naar wens uitrusten met
spudpalen, duikapparatuur, diverse gereedschappen of
inspectieapparatuur.
Technische eigenschappen Aquaterra:
Materiaal: zeewater bestendig aluminium
Lengte x breedte x hoogte: 8,5 x 2,5 x 2,1 meter
Diepgang: 0,3 meter
Kruiplijn: 1,8 meter
Gewicht : ca. 2.300 kg
Neem contact met ons op voor meer informatie.

De comfortabele kajuit biedt plaats aan 6 personen en is
voorzien van o.a. stroomvoorziening, standkachel en bureau.
Dankzij de 1,5 meter brede boegklep kunt u eenvoudig van en
aan boord.
Aan boord zijn:
- digitale radar
- 2 VHF marifoons
- AIS
- dieptesonar
- GPS kaartplotter, zwaailichten en werk- en zoekverlichting

Wilt u meer informatie over één van onze
diensten? Neem dan contact met ons op.

0344 630 830 (24 uur)
info@duikbedrijf.nl

