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Infra-Inspecties

U bent verantwoordelijk voor de infrastructuur van uw 
organisatie, binnen en buiten. Dat wilt u goed geregeld 
hebben. Frequente inspecties en periodiek onderhoud 
door een onafhankelijk bureau zorgen ervoor dat uw 
infrastructuur altijd bedrijfszeker en veilig is zonder dat u 
er omkijken naar heeft. Zo loopt productie en logistiek te 
allen tijde probleemloos door en voorkomt u stagnatie 
en faalkosten door achterstallig onderhoud!

Stenga bouwde jarenlange kennis en ervaring op in de 
rail-, infra- en civiele sector. Onze experts werkten zowel 
aan de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde en 
begrijpen zodoende de verschillende wensen, eisen en 
belangen. Wij inspecteren niet alleen, maar ontzorgen u 
volledig. Wij voeren visuele inspectie en verschillende 
metingen uit op basis van actuele wet- en regelgeving 
en signaleren onderhoudspunten vroegtijdig. 
Aansluitend informeren wij u over de status van uw 
infrastructuur en adviseren u over tijdig en preventief 
onderhoud. Laat u onderhoud uitvoeren? Als onafhanke-
lijke partij zorgen wij voor de meest economische 
aanbieding én begeleiden we onderhoud en herstel. Zo 
bent u verzekerd van de hoogste kwaliteit voor de beste 
prijs. Uiteraard zorgen we voor duidelijke verslaglegging 
voor- en achteraf.

Waarom Stenga?

 Onafhankelijk advies: verzekerd 
van een advies in úw belang

 Brede expertise binnen één partij

 Volledige ontzorging op het 
gebied van onderhoud en herstel

 Scherpe tarieven, voor zowel onze 
inspecties als voor herstel door 
externe partijen

Wij inspecteren o.a. voor u:

 Railinfra
 Wegen, looproutes en paden
 Veiligheid van (rail)infra
 Waterhuishouding en riolering
 Kademuren
 Toegangsbeheersing en hekwerken
 Groenvoorziening
 Verlichting
 Blusleidingen
 Overkoepelend terreinbeheer
 Gebouwen (bouwkundig)
 Installaties (elektriciteit, sanitair, etc.)

€

Meer weten?Meer weten?
085 - 043 8890085 - 043 8890
info@stenga.nlinfo@stenga.nl
www.stenga.nlwww.stenga.nl

Storing/nood?
085 – 043 8899

Diensten

• Eenmalig in kaart brengen van de 

status van de infrastructuur.

• Bepalen van de inspectieroute en 

advies over de inspectiefrequentie.E
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• Eenmalig of op afroep

• Periodiek: maandelijks, twee-

maandelijks, per kwartaal, half 

jaar of jaar.In
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U kunt gebruikmaken van het 

storingsnummer in geval van storing, 

calamiteit of schade. 

Overdag, ‘s nachts, weekend- of 

weekdagen.

De tijden hiervoor bepalen we in 

overleg op basis van uw wensen. 
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