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TENDANCES & INNOVATIONSTHÈME

Duurzame coatings op basis  
van garantiecontracten
VOM-lid Buijsse International is gespecia-

liseerd in het aanbrengen van coatings in 

diverse marktsegmenten zowel op staal 

als op beton. Voor de olie-en gassector 

betreft dat piping, spools en tanks. In de 

metaalconstructie praten we voornamelijk 

over structuren, prefab, machinebouw en 

restauratie. Beton gaat van betonherstel-

lingen tot nabewerkingen ervan.

Naast roestwerende coating brengt  

Buijsse ook brandvertragende coating 

voor kritische structuren aan. Hierbij wor-

den sneldrogende systemen met state of 

the art 2k pompen aangebracht. Daarnaast 

is er ook de mogelijkheid voor keramische 

coating, anti-kleef coating en thermische 

coating voor onder meer machinebou-

wers. Deze veelzijdigheid aan disciplines 

vraagt een duidelijk beleid rond klanten-

tevredenheid en kwaliteitsborging.

In grote aannemingsprojecten zijn er heel 

wat partijen betrokken die vaak niet van 

elkaars bestaan en opdracht weten. Toch 

zijn ze allemaal verantwoordelijk voor een 

succesvolle en vakkundige bijdrage. Hoe 

vaak gebeurt het niet dat de planning 

niet aangehouden wordt om allerhande 

redenen en dat de lakker het uiteindelijk 

allemaal recht moet trekken. De focus ligt 

dan op snelle levertermijnen en een com-

petitieve prijs. Klanten zoeken een limou-

sine aan te schaffen aan de prijs van een 

economy klasse wagen met ultra korte 

levertermijnen. Deze combinatie is vaak 

niet mogelijk, ook niet in de coatingwereld! 

Maar toch.

Daarom biedt Buijsse Painting NV een 

ontwikkeld met en voor haar klanten. Dit 

 staat voor Masters in 

Anti-Corrosie. Het omvat natlaksystemen 

die voldoen aan corrosieklassen C3, C4 en 

C5 volgens de norm ISO 12944:2019. De 

klant legt drie dingen vast: de gewenste le-

vensduur, de toepassing en de kleur. In ruil 

krijgt hij een duidelijk engagement op pa-

pier omtrent het verfsysteem vanwege de 

vanwege Buijsse. Er is dan ook fors geïn-

vesteerd in een ecologisch en automatisch 

straal- en schilderproces en in degelijke 

personeelsopleidingen. Bovendien worden 

de coatingwerkzaamheden geaudit door 

de leverancier die erop toeziet dat de pro-

duct- en verwerkingsvereisten, alsook het 

onderhouds- en inspectiesysteem voor 

het betreffende werk nageleefd worden.

-

vertermijn en korte doorlooptijden. Ook 

touch up werkzaamheden kunnen extra 

opgenomen worden. Op deze manier 

ontzorgt Buijsse de opdrachtgever en dat 

zorgt voor de nodige gemoedsrust. Iets 

dat zeer welkom is in vele aannemingspro-

jecten.

Buijsse International
Anthony Geerinckxi

Streven naar de hoogste klantentevredenheid in industriële oppervlaktebehande-

ling, zowel op staals als beton, van on-shore naar off-shore.
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