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Inspecties en keuringen

HAAL MAXIMALE VEILIGHEID EN 
RENDEMENT UIT UW SPORTVLOER
Een veilige sportvloer is een must voor elke beheerder dan 
wel verantwoordelijke van de sportaccommodatie. Een 
inspectie en keuring van uw binnensportvloer geeft inzicht 
in de sporttechnische eigenschappen van uw sportvloer. 
Hiermee toont u de werkelijke conditie van uw vloer aan. 
Daarnaast biedt een inspectie meer inzicht, om praktische 
of financiële redenen, voor het opstellen van een meerjarig 
onderhoudsplan. Met een keuring en inspectie laat u zien 
dat veilig sporten en een veilige sportvloer uw prioritiet 
hebben! 

Veiligesportvloer.nl is ‘approved Sika sportvloeren
inspecteur’. Onze dienstverlening staat onder toezicht 
van Kiwa Isa Sport! 
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BRENG DE SPORTTECHNISCHE 
EIGENSCHAPPEN TERUG OP UW VLOER!
Heeft u een gladde of vervuilde sportvloer en krijg u veel klachten? 
Een revitalisatie van uw sportvloer is dé uitkomst. Deze speciaal 
door Veiligesportvloer.nl ontwikkelde zeer uitgebreide technische 
interventie gaat veel verder dan simpelweg periodiek schoonmaken. 
Met een revitalisatie brengen we uw sportvloer terug naar de 
oorspronkelijke sporttechnische eigenschappen. U ontvangt nadien 
een digitaal keuringsrapport via onze software. Hiermee heeft 
u in een oogopslag de resultaten en waardes. Bij goede waardes 
ontvangt u ook ons veiligheidscertificaat. Een revitalisatie verlengt 
de levensduur van uw sportvloer en verkleint de kans op blessures. 
Sporters ervaren minder klachten, zoals gladheid en hinderlijke glans. 

Veiligesportvloer.nl is dé specialist voor een veilige sportvloer; 
we bieden uiteraard ook meerjarige contracten aan!

Revitalisaties

Scan de qr-code voor 
meer info over revitalisatie
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In één oogopslag laat het softwareprogramma, Sportvloermanager365 
zien wat de status- en sporttechnische eigenschappen van uw sportvloer 
zijn. Het geeft antwoord op de vraag of uw vloer goed onderhouden 
en veilig is. Ons softwareprogramma is geschikt om bijvoorbeeld uw 
meerjarige onderhoudsplanning – MJOP nauwkeurig op te stellen. Dit 
maakt schakelen met de diensten die verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid, kwaliteit en het onderhoud van de sportvloeren makkelijker. 
Sportvloermanager365 biedt een veilige en overzichtelijke plek, waar 
al uw data en gegevens over de accommodatie staan opgeslagen. Het 
in kaart brengen van de gesteldheid en levensduurverwachting van uw 
sportvloeren is de specialiteit van Veiligesportvloer.nl.

Sportvloermanager365.nl 

Scan de qr-code voor meer 
info over onze software

WAAR INZICHT, DATA EN KENNIS 
SAMENKOMEN!
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Een drukbezet rooster, tekort aan schoonmaakbudget en te 
weinig inzetbaar gekwalificeerd personeel. Hierdoor ziet u de 
veiligheid en kwaliteit van de sportvloer achteruitgaan. Herkent 
u zich in deze situatie? Dan is dit het moment om te starten met 
gerobotiseerd reinigen! De inzet van een reinigingsrobot zorgt niet 
alleen voor een schone en veilige vloer, maar bespaart u ook veel 
tijd en kosten.Veiligesportvloer.nl is Robotic sports partner van 
Cleanfix. 

We leveren niet alleen alle schrobzuigmachines van Clean fix, maar 
bieden ook ondersteuning met opleidingen, onderhoudscontracten 
en snelle reparaties. 

Reinigingsrobot

Scan de qr-code voor meer 
info over de reinigingsrobots

VOOR HET DAGELIJKS 
GEAUTOMATISEERD ONDERHOUD 
VAN UW SPORTVLOER!
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Elke sportvloer heeft regelmatig en passend onderhoud 
nodig. Een drukbezochte sportaccommodatie heeft 
naast het dagelijks stofwissen namelijk ook minimaal 
twee tot driemaal per week machinaal onderhoud nodig. 
Dit past qua tijd vaak niet in de drukke roosters. Met een 
schrobmachine en een goed onderhoudsschema houdt u 
de sportvloeren en accommodatie schoon én veilig!

Veiligesportvloer.nl heeft voor u de beste machines 
geselecteerd, passend bij elke locatie. Het maximale 
rendement uit de levens duur van de sportvloer halen, 
start bij de schoonmaak.

 
 

Machines

Scan de qr-code voor 
meer info over de 
schrobmachines

DE BESTE SCHROBMACHINES 
VOOR ELKE SPORTVLOER! 
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RENOVATIE HOUTEN SPORTVLOEREN
Is uw houten sportvloer aan een renovatie toe? Een inspectie 
en keuring geeft inzicht in de status van de vloer zoals schades, 
dragende constructie, stroefheid, vloerpotten en belijning. 
De houten sportvloeren die we aantreffen, hebben vaak een 
jarenlange opbouw van waxsoorten - bijvoorbeeld de oudere 
bruwax of andere wax soorten. Hierdoor krijgt de houten 
sportvloer een spiegelend en vettig uiterlijk. Deze vloeren zijn 
meestal ook erg glad. Veiligesportvloer.nl is uw partner voor 
inspectie, keuring en renovatie van alle houten sportvloeren.

Een renovatie maakt uw sportvloer weer veilig voor sporters. 
Na een renovatie voldoet de vloer weer aan de sporttechnische 
eigenschappen en gevaarlijke onderdelen zijn hersteld. 

 
 

Houten sportvloeren

Scan de qr-code voor meer 
info over de houten sportvloeren
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Sporthallen en MFA’s zijn steeds vaker multi-inzetbaar. Denk 
hierbij aan grote evenementen, beurzen, festivals. Maar ook 
noodopvang, vaccinatielocaties, examens en verkiezingen. Het 
afdekken van de sportvloer is dan noodzakelijk om ongewenste 
vervuiling en schades te voorkomen. 

Met de sportvloerbescherming van Veiligesportvloer.nl voor komt 
u schade aan uw kostbare sportondergrond. Wij bieden hulp 
bij het maken van de juiste keuze. Een eenmalig  full-service-
pakket of duurzame sportvloerbescherming voor permanente 
aanschaf. 

 
 

Sportvloerbescherming

Scan de qr-code voor 
meer info over de 
sportvloerbescherming

VOORKOM SCHADE 
AAN DE SPORTVLOER MET 
EEN AFDEKSYSTEEM!
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DE BASISKENNIS 
VAN FACILITAIR BEHEER!
Met een informatieve en interactieve training en cursus 
brengen wij uw medewerkers weer helemaal up-to-date 
in de basiskennis van het facilitaire beheer van (sport)
accommodaties. Het gebruik van diverse reinigingsmiddelen, 
machines en sporttechnische aspecten, plus alle feiten en 
fabels. Alles komt voorbij en is afgestemd op uw medewerkers.

Veiligesportvloer.nl heeft voor beheerders en facilitaire 
medewerkers of managers altijd een juiste cursus waarin alle 
facetten van onderhoud en beheer aan bod komen. Liever 
een cursus op maat? Wij passen de cursus aan volgens uw 
wensen.

Trainingen, cursus en bijscholing 

Scan de qr-code voor meer 
info over de trainingen en cursussen
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Scan de qr-code en 
bezoek onze webshop

ALLE MIDDELEN VOOR REINIGING 
EN ONDERHOUD VAN UW SPORTVLOER!
In onze webshop vindt u alle benodigde reinigingsmiddelen om  
uw sport vloer optimaal te onderhouden. Onze chemie is getest en 
goedgekeurd door laboratoria van bekende sportvloer producenten 
waaronder Sika/Pulastic. In de webshop van Veiligsportvloer.nl 
bestelt u gemakkelijk en snel de juiste onderhoudsmiddelen. Van 
sportvloerbescherming, reinigings middelen tot reinigingsrobots. 
Alles snel geleverd.

Webshop

20



Geen magazijn- of industrievloer 
is hetzelfde, maar de gebruiksfunctie 
is altijd identiek: het realiseren 
van een efficiënte opslag, een 
beschermde werkplek en een goede 
doorvoer van goederen. Schoon en 
veilig is daarom een vereiste voor 
elke bedrijfsvloer. 

Uw partner voor keuring, advies en 
eco-revitalisatie van de buitensport-
velden. Met onze eco-revitalisatie 
hebben we een absolute blikvanger. 
Op een speciale manier reinigen we 
de kunstgras voet balvelden. Tijdens 
dit proces wordt het afvalwater 
opgezogen en gefilterd.

INSPECTIE 

ADVIES 

REVITALISATIE 

COATING 

BELIJNING 

KEURINGEN 

ADVIES

ECO-REVITALISATIE

KUNSTGRASONDERHOUD

DROOGREINIGING 
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Croy 47A, 5653 LC Eindhoven
t. +31 (0)88 170 06 16
info@veiligesportvloer.nl

www.veiligesportvloer.nl


