
Revitalisatie & Veiligheidsabonnement 
Omdat iedereen veilig moet kunnen sporten!

Een revitalisatie is een zeer uitgebreide, door onszelf 
ontwikkelde, technische behandeling van uw 
sportvloer. Een revitalisatie brengt uw sportvloer 
in één behandeling terug naar de oorspronkelijke 
(veilige) sporttechnische eigenschappen. Tevens 
verlengt dit de levensduur van uw vloer. Ons advies 

is om uw vloeren minimaal eenmaal per jaar te 
laten revitaliseren. Daarbij ontvangt u ook een 
uitgebreid keuringsrapport én bij goede waardes 
een veiligheidscertificaat. Ook voor al uw houten, 
linoleum, marmoleum, PVC, sport en overige (giet)
vloeren bieden wij service en oplossingen!

Onze revitalisaties laten letterlijk het verschil zien. Links vóór, rechts ná revitalisatie.

Wilt u uw sportvloer echt optimaal houden raden 
wij onderstaand veiligheidsabonnement aan. 
Vele gemeenten en instanties gingen u reeds voor. 
Referenties verstrekken we op aanvraag!  
Met ons veiligheidsabonnement is 
aansprakelijkheid geen issue meer.

Bestel uw producten en reinigingsmiddelen t.b.v. dagelijks onderhoud  
in de webshop www.veiligesportvloer.nl bel +31 (0)40 368 62 90

Ons Meerjarig Veiligheidsabonnement 
• Revitalisatie van de sportvloer
• Keuring vóór én na revitalisatie
• Uitgebreid keuringsrapport 
• Certificaat veilige sportvloer (bij goede waardes) 
• Adviezen inzake regulier onderhoud
• Extra jaarlijkse (mystery)metingen/controles

  Voordelen  
  •  Verbetering hygiëne   
  •  Jaarlijkse keuringen   
  •  Extra meetmomenten   
  •  Minder verloop huurders   
  •  Sportvloer altijd in topconditie   
  •  Verlenging levensduur sportvloer   
  •  Stijgend aantal tevreden zaalsporters   



Avignonlaan 41
5627 GA Eindhoven
T +31 (0)40 368 62 90
info@veiligesportvloer.nl

Informatie/keuringen
Jan van den Hurk | T 06 5410 1581
Jeroen Baats | T 06 2943 5543

Alleen uw vloer laten keuren? Uiteraard ook door Veiligesportvloer.nl

Harsverwijdering met VSV-H3 Verwijdering overtollige pigmentatie met VSV-P2

Linoleum sportvloer combi-elastischKunststof gietvloer punt-elastisch Houten sportvloer vlak-elastisch

U heeft de keuze
uit twee keuringen
volledig volgens 
richtlijn Europese 
Norm EN14904.

Algemene Keuring 
Uitermate geschikt bij:
• Ernstige vervuiling
• Klachten bij gladheid
• Vloeren jonger dan 7 jaar

Keuring Plus+
Uitermate geschikt wanneer: 
• U vloeren heeft ouder dan 7 jaar
• U nadenkt over een  

toplaagrenovatie
• U een aanbesteding voor een  

nieuwe vloer moet doen

In deze keuring is inbegrepen Algemene Keuring Keuring Plus+

Stroefheid / Gladheid ✓ ✓
Glanswaarden ✓ ✓
Oppervlaktehardheid ✓ ✓
Schokabsorptie ✓
Verticale vervorming  ✓
Advies op maat ✓ ✓
Uitgebreide rapportage ✓ ✓ 
Controle op schade ✓ ✓
Inspectie belijning ✓ ✓

Ook voor al uw houten, linoleum, marmoleum, PVC, sport en overige  
(giet)vloeren bieden wij service en oplossingen!


