Thuis in
Sport &
Recreatie

Nunspeet ◆ T +31 (0) 341 25 26 88 ◆ F +31 (0) 341 25 75 64
Oss ◆ T +31 (0) 412 62 51 50 ◆ F +31 (0) 412 62 69 00
Alphen aan den Rijn ◆ T +31 (0) 172 44 80 90 ◆ F +31 (0) 172 44 80 99
E mail@hellebrekers.nl ◆ www.hellebrekers.nl

Sport & Recreatie ◆ Industrie ◆ Utiliteit ◆ Service & Technisch Beheer

Innovatief
in Techniek
Hellebrekers Technieken is dé specialist op het
gebied van onderhoud en beheer van alle technische
installaties, van ontwerp tot en met realisatie.
Met innovatieve concepten en integrale oplossingen
bedienen wij onze klanten in de Sport & Recreatie
op basis van een duurzame kerngedachte.

Wie zijn we

Genieten zonder zorgen

Service & Technisch Beheer

Hellebrekers Technieken is dé technische dienstverlener met
ruim 40 jaar ervaring op het gebied van gebouwinstallaties
en procesinstallaties. Met innovatieve concepten en integrale
oplossingen bedienen wij onze klanten binnen de sport en
recreatie. Van ontwerp tot en met realisatie, onderhoud en beheer,
in grote verscheidenheid van technische disciplines. Hellebrekers
Technieken heeft de kennis, ervaring en de omvang om
uiteenlopende en complexe projecten uit te kunnen voeren.

Hellebrekers Technieken werkt onder meer aan projecten in:
◆ Zwembaden
◆ Recreatieparken
◆ Wellnesscentra
◆ Musicals
◆ Hotels
◆ Verzorgingscentra
◆ Dierentuinen
◆ Jachten
◆ Attractieparken

Hellebrekers Service & Technisch Beheer kent vele
vormen van technische dienstverlening. Wij bedienen
onze klanten op het gebied van service, onderhoud
en technisch beheer. Dit begint bij het op afroep
onderhouden van installaties tot het risicodragend
meerjaren overnemen van de technische exploitatie.

Op al deze locaties zorgen onze technische specialisten ervoor dat
de bezoekers/gasten onbezorgd kunnen genieten.

Innovatief

Hellebrekers Technieken bedient met ongeveer 180 medewerkers
haar klanten vanuit de vestigingen Nunspeet, Oss en Alphen aan
den Rijn. Wij hebben Nederland als thuismarkt maar bedienen
landen in Europa als klanten daar specifiek om vragen.

Wij ondersteunen u met technische oplossingen
op basis van het one-stop-shopping principe,
waarbij één contactpersoon alle technische zaken
voor u regelt.

Hellebrekers Technieken is gevestigd in Nunspeet, Oss en Alphen aan
den Rijn. Onze organisatie bestaat uit de afdelingen Sport & Recreatie,
Industrie, Utiliteit en Service & Technisch Beheer.

Vakmanschap
Waarom kiezen voor Hellebrekers Technieken:
◆ Enorme expertise binnen de
◆ Ruim 40 jaar ervaring
◆ Innovatief
Sport & Recreatie markt
◆ Flexibel
◆ Continue scholing van
◆ Kwaliteit
medewerkers
◆ Betrouwbare partner
◆ Milieubewust
◆ Benchmark informatie
◆ Alles onder één dak

Hellebrekers Technieken beschikt over een eigen
Research & Development-afdeling waar voortdurend
onderzoek wordt gedaan op het gebied van veiligheid
en gezondheid van mens en samenleving. Ons streven
hierbij is te komen tot het ontwikkelen van duurzame
installaties. Dit is uiteraard belangrijk in een toekomst
waarbij de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser
zullen worden.

Van idee
tot realisatie
met als speerpunt
‘duurzaamheid’

Onze specialisten zijn innovatief, slagvaardig en flexibel. Ze werken in een no-nonsense cultuur zoals die bij een familiebedrijf hoort.
In de afgelopen veertig jaar hebben wij met trots vele mooie projecten mogen uitvoeren. Meer informatie over ons en onze projecten
kunt u vinden op www.hellebrekers.nl.

