DSSV-Transpo Daniëls Bedrijfspresentatie

AL 50 JAAR UW KWALITEITSPARTNER VOOR:
Industriële reiniging- en ruimingswerken
Rioolbeheer- en inspectie
• Tanktransport van gevaarlijk (ADR) en niet-gevaarlijk afval
• Vloeistofdichte containers (ook voor opslag)
• Tanksaneringen
• Ontstoppen van huisaansluitingen, ruimen van septische putten, ...
•
•

FAMILIEBEDRIJF KENT SUCCESVOLLE
DOORSTART IN NIEUWE VESTIGING
Het Limburgse familiebedrijf DSSV-Transpo
Daniëls zag zich begin 2017 genoodzaakt om
zijn intrek te nemen in een nieuwe uitvalsbasis. Dit om de groei van de afgelopen jaren
het hoofd te kunnen blijven bieden. “Naast
industriële reinigings- en ruimingswerken
en tanktransport van (niet-)gevaarlijk afval
is rioolbeheer immers een zeer groot deel
van onze bedrijfsactiviteiten gaan uitmaken”, klinkt het bij de bedrijfsleiders van de
tweede generatie.

start te kunnen maken en het groeiproces van
de afgelopen jaren te kunnen verderzetten”, zegt
Judith Daniëls, die het bedrijf samen met haar
broers Daniël en Frank leidt. “Vooral rioolbeheer
is een sterk groeiende activiteit. Gestoeld op jarenlange ervaring in de sector bieden wij een totaaloplossing aan met het reinigen en ruimen van
collectoren en rioleringen, het in kaart brengen
van de toestand van de ondergrondse leidingnetten, allerlei herstellings- en renovatietechnieken
en nieuwe aanleg.”

markt.” Voorts specialiseerde zusterbedrijf Transpo
Daniëls zich in het tanktransport en de opslag van
gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Judith Daniëls
vindt dat deze specialisatie meer aandacht verdient. “Sinds enkele jaren wordt de markt geteisterd door concullega’s die het niet zo nauw nemen
met de regelgeving. Er is nood aan effectieve controles op sociale dumping en het niet-respecteren
van allerlei arbeids-, milieu-, stedenbouwkundige
en sociale wetten.”

Tekst Wouter Polspoel

Industriële reiniging
blijft paradepaardje

DSSV-Transpo Daniëls heeft het sterk naar zijn zin
in Heusden-Zolder. “Het is een schitterende locatie
met een ondernemingsvriendelijk klimaat. Perfecte omstandigheden om het bedrijf klaar te stomen
voor de derde generatie, die ondertussen in de
coulissen staat. We delen een mooie geschiedenis
en kijken met vertrouwen naar de toekomst. Onze
visie zal altijd zijn: eerlijk zakendoen met respect
voor mens, omgeving en de heersende wetgeving.
Familiale waarden als klanttevredenheid, veilig❚
heid en kwaliteit staan daarbij voorop.”
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Beeld DSSV-Transpo Daniëls

Het verhaal van DSSV-Transpo Daniëls begon uiterst bescheiden in 1964, toen in het Limburgse
Kermt De Schoorsteenveger werd opgericht.
Doorheen de jaren werden de bedrijfsactiviteiten
uitgebreid tot industriële reiniging en ruiming,
tanktransport en opslag van afvalstoffen (ADR
en niet-ADR) en rioolbeheer. “Onze verhuis naar
Heusden-Zolder was noodzakelijk om een door-
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De sterke uitbouw van de afdeling rioolbeheer
gaat echter niet ten koste van de andere bedrijfsactiviteiten waarin de Limburgse familie zich
specialiseerde. “Het reinigen van reactoren, het
afzuigen van productieruimtes, chemische reiniging, tanksaneringen, enzovoort: het is en blijft
een paradepaardje van DSSV. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we zeer sterk in het correct inschatten en efficiënt invullen van de noden op de

Derde generatie staat klaar

Daniël, Judith en Frank (v.l.n.r.) Daniëls willen de derde generatie klaarstomen voor de toekomst in hun nieuwe thuisbasis in Heusden-Zolder. (Beeld: Raf Ketelslagers & Ruud Lathouwers)
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