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Win-Win!
De Scheffer Groep hecht veel waarde aan onze samenleving. Niet alleen
houden wij hier rekening mee in ons dagelijks werk, maar ook daarbuiten
willen we hierin een belangrijke rol spelen en deel uitmaken van de
wereld om ons heen. 

Vanuit dat oogpunt sponsoren wij tal van andere regionale verenigingen.
Enerzijds om goodwill te creëren en anderzijds om een bijdrage te 
leveren aan de sportieve ontwikkelingen binnen onze regio. Naast sport-
sponsoring steunen wij uiteraard ook diverse goede doelen.

We zijn verheugd dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen
aan onze maatschappij!
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Professie is onze passie
De Scheffer Groep werkt Veilig, Vakkundig en is Veelzijdig. Deze termen klinken als een leuke reclameslogan, maar
voor ons staan deze drie V’s elke dag en elke minuut centraal. Al sinds de oprichting van het bedrijf in 1991 
streven wij naar de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid bij iedere vorm van dienstverlening.

Wij investeren in mens, materieel en opdrachtgever. Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold via 
zowel interne als externe cursussen en opleidingen. Dit geldt voor zowel algemene als vakspecifieke educatie. 
Mede daardoor zijn al onze bedrijfsonderdelen gecertificeerd. Alle leidinggevenden zijn in het bezit van het 
certificaat ‘Veiligheid voor Leidinggevenden’. Uitvoerende medewerkers beschikken minimaal over het certificaat
‘Basisveiligheid (VCA)’. 

Vanuit onze hoofdvestiging in Wezep werken we door heel het land. We ontwikkelen het fysieke bedrijf voortdurend;
medio 2008 is onze opslagcapaciteit uitgebreid met een hal van 1300 m2 om plaats te bieden aan ons grote 
assortiment machines en gereedschappen. Tevens werd een nieuwe, ultramoderne werkplaats ingericht met een
oppervlakte van 350 m2. Daarin houden onze eigen monteurs voertuigen, machines en gereedschappen in optima-
le conditie. 

De Scheffer Groep biedt een compleet en veelzijdig dienstenpakket. Complexe opdrachten zijn ons op het lijf
geschreven. We staan 24 uur per dag klaar voor onze klanten en we komen altijd onze afspraken na. 

Dat onze klanten onze aanpak waarderen, blijkt uit ons continue goedgevulde orderportefeuille en uit de lang-
durige relaties die we met onze opdrachtgevers hebben. We willen echter niet groeien om het groeien. De Scheffer
Groep hoeft niet bekend te staan als de grootste, maar wel als de beste. En daarom is professie onze passie.

Met vriendelijke groet,

Hans Scheffer
Directeur Scheffer Groep

Hans Scheffer, directeurHoofdvestiging Wezep
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Veilig  Vakkundig  VeelzijdigAsbestsaneringen

Asbest saneren is een vak apart. Beschermende kleding alleen is niet genoeg aangezien
enkel gecertificeerde bedrijven asbest mogen verwijderen. Goed op de hoogte van alle 
richtlijnen, zoekt de Scheffer Groep actief naar werkwijzen die effectiever en veiliger zijn
dan de gebruikelijke. 
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Het aantal panden in Nederland waarin asbest is verwerkt, is nog on-
eindig groot. Hoewel vroeger vooral de gunstige eigenschappen werden
belicht, zijn we ons er tegenwoordig van bewust dat deze asbestdeeltjes
zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Met onze onderdruk-
apparatuur houden wij de kleinste asbestdeeltjes onder controle. Snel,
vakkundig en veilig verwijderen wij het asbest terwijl onze opdrachtgever
gewoon door kan gaan met zijn dagelijkse activiteiten. Het verwijderde
materiaal wordt veilig luchtdicht verpakt en door ons afgevoerd naar een
gecontroleerde stortplaats. 

Uit slooppanden verwijderen we eerst al het asbest, voordat het dak eraf
gaat. Hierdoor blijft asbest saneren binnenwerk en wordt voorkomen 
dat de asbestdeeltjes zich kunnen verspreiden in de omgeving. Bij elke
sanering komt de Scheffer Groep feilloos door de inspecties en lucht-
metingen, die worden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria, de 
controle door de gecertificeerde instantie en de Arbeidsinspectie.

Voornamelijk woningbouwverenigingen, gemeenten, projectontwikkelaars
en aannemers schakelen Scheffer Asbestsaneringen B.V. in om woningen
en bedrijfspanden asbestvrij te maken. Maar ook op de particuliere markt
zijn wij in de loop der jaren een bekende speler geworden.

Scheffer Asbestsaneringen B.V.
beschikt over:

• SCA Procescertificaat
Asbestverwijdering SC 530

• VCA** voor het uitvoeren van
asbestsaneringen

• Kwaliteitsmanagementsysteem-
certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008
voor het toepassingsgebied 
het verwijderen van asbest en 
asbesthoudende materialen
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A
sbestsaneringen

Dakrenovatie wijk Pierik, Zwolle
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De Scheffer Groep heeft voor alle soorten sparingen in beton en ander steenachtig materiaal,
de juiste boren en zagen in huis. Met specialistisch en gevoelig materieel leveren we 
boorwerk precies op maat. Bij nieuwbouw, verbouw en renovaties kunnen onze specialisten
met precisie nieuwe sleuven maken voor gas-, water- en elektriciteitsleidingen. Tijdens
onze activiteiten kan wonen en werken gewoon doorgaan. Onze apparatuur is toegerust op
stofarm werken.

Met wandzagen maken de medewerkers openingen in betonwanden, onder meer voor 
nieuwe deuropeningen, ramen en doorvoerkanalen. De machines zijn voorzien van onder-
steunings- en uitlijningsapparatuur. Loodrechte zaaglijnen zijn daardoor gegarandeerd. 
We boren, met doorsneden vanaf 12 tot en met 1200 millimeter, door wanden en vloeren tot
wel drie meter dik. 

Onze zagen gaan met gemak door wanden en vloeren van 530 millimeter dikte. Voor dikker
materiaal gebruiken we een draadzaag. Daarmee kunnen we zelfs complete machine-
fundaties of een volledige verdieping van een woning afzagen.  
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Nieuwbouw NedTrain
Amsterdam
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Voor het maken van uitsparingen in vloeren heeft de Scheffer Groep de
beschikking over de meest geavanceerde apparatuur. Onze medewerkers
werken zowel binnen als buiten. Ze maken uitsparingen voor trapgaten,
dilatatievoegen en zagen asfalt op maat. 

Onze goed opgeleide medewerkers zorgen voor een perfecte afwerking,
zodat de boringen ook gebruikt kunnen worden voor siergaten. Zo nodig
denkt de Scheffer Groep mee met de aannemer en de architect over 
de juiste plaats van de doorgangen, zodat de bouwconstructie niets aan
stevigheid inboet.

B
oren en Zagen

De Scheffer Groep beschikt voor 
het boren, zagen en frezen over de
volgende certificaten:

• VCA** voor het uitvoeren van boor-,
zaag- en freeswerk in beton en
andere steenachtige materialen

• Kwaliteitsmanagementsysteem-
certificaat NEN-EN-ISO 9001:
2008 voor het uitvoeren van boor-,
zaag- en freeswerk in beton en
andere steenachtige materialen
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Infrawerkzaamheden sluiten uitstekend aan op de overige diensten van de Scheffer Groep.
Zo graven wij bouwputten en maken wij de grond na de sanering direct bouwrijp. Dit doen
we op voormalige sloop- en op nieuwe locaties. Ook leggen we terreinriolering en drainage
aan. Wanneer een bouwproject zijn voltooiing nadert, komen we de grond rondom het
gebouw egaliseren en bestraten.

8 SCHEFFER GROEP | VEILIG VAKKUNDIG VEELZIJDIG

Aanleg forellenvijvers
Doornspijk
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De Scheffer Groep beschikt voor infra
en milieu over:

• Branchegerichte Toelichting
Railinfrastructuur (BTR) voor het
toepassingsgebied werken in de
Risicogebieden van de
Railinfrastructuur

• VCA** voor het uitvoeren van GWW
• Kwaliteitsmanagementsysteem-

certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008
voor uitvoering van GWW-werken

Als een locatie een nieuwe invulling krijgt, bijvoorbeeld na de sloop 
van een gebouw, is bodemsanering in veel gevallen noodzakelijk. Al 
onze machines zijn standaard uitgerust met de juiste filters en overdruk-
apparatuur. Vervuilde grond vervoeren wij veilig naar gecontroleerde
inrichtingen voor opslag en verwerking. Onze gespecialiseerde mede-
werkers hebben diverse opleidingen en cursussen gevolgd voor het 
werken met gevaarlijke stoffen. Zij weten hierdoor exact wat ze in welke
situatie moeten doen.

De kennis van onze medewerkers zetten we ook in bij calamiteiten.
Geregeld werkt de Scheffer Groep bij ongevallen samen met brandweer
en schade-experts. Onze taak is ervoor te zorgen dat schadelijke en 
giftige stoffen zich niet kunnen verspreiden in de omgeving. Met persoon-
lijke beschermingsmiddelen en decontaminatie-units zorgen we ervoor
dat onze mensen veilig en verantwoord hun werkzaamheden uit kunnen
voeren. 
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Infra en M
ilieu
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De Scheffer Groep beschikt over één van de grootste rupsmobiele puinbreker ter wereld. 
Zo nodig kan deze 250 tot 300 ton puin per uur verwerken. Het volume sloopafval neemt
daardoor fors af, waardoor minder milieubelastende verkeersbewegingen nodig zijn om dit
af te voeren. Door het verwerken van het puin op locatie wordt bespaard op de kosten van
afvoer en het elders laten verwerken van het puin. 

Bij grote sloopwerken en op diverse inzamellocaties verwerkt de Scheffer Groep grof puin ter
plekke tot granulaat. Elke dag verwerkt de machine 1200 tot 1600 ton, het puin van zo’n 20
eengezinswoningen. 

De machine breekt het grove puin tot het door de zeef kan. Deze zeef kan afgesteld worden
op puinfracties van 12 tot 80 millimeter. Daarnaast beschikt de Scheffer Groep over een 
container mobiele puinbreekinstallatie. Deze kleine roterende breker zorgt voor fijnere 
fracties en is uitermate geschikt voor kleinere klussen en voor het breken van rest- en afval-
producten in onder andere de betonindustrie. Het materiaal wordt gebroken op fractie 0-12,
0-16 of 0-20, zodat het vervolgens weer als grondstof in de betonindustrie kan worden
gebruikt of als fundering onder wegen en/of fietspaden.
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Mobiel puin breken op
locatie Hattemerbroek
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De Scheffer Groep beschikt voor
puin breken over:

• KOMO® attest-met-productcertifi-
caat op basis van BRL 2506

• VCA** voor de productie van 
granulaten uit bouw- en sloopafval

• Kwaliteitsmanagementsysteem-
certificaat NEN-EN-ISO 9001:2008
voor de productie van granulaten
uit bouw- en sloopafval.
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Bij een puinbreekinstallatie hoort een team van specialisten die door-
lopend met elkaar in contact staan. De machinist op de shovel zorgt
ervoor dat het grove materiaal altijd binnen bereik van de kraan ligt, zodat
de kraanmachinist dit in de puinbreker kan werpen. De kraanmachinist
behoudt het overzicht en kan met één druk op de knop de hele installatie
tot stilstand brengen. Een derde medewerker houdt vanaf de grond in 
de gaten of het proces goed verloopt. Ook neemt hij monsters van het 
granulaat, dat ter controle en keuring naar een laboratorium wordt
gestuurd. Als het materiaal voldoet aan de strenge eisen voor wat betreft
samenstelling en korrelverdeling, certificeert het laboratorium dit 
granulaat.

P
uin breken
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Renovatiesloop

Bij renovatiesloop blijft een pand, zoals een ziekenhuis, productiehal of een woning, vaak in
gebruik. Een uitstekende voorbereiding en planning zijn daarom onmisbaar. Onze mede-
werkers denken in het voortraject mee om de overlast voor bewoners en werknemers
zoveel mogelijk te beperken. Ook treft de Scheffer Groep alle mogelijke maatregelen, zodat
de dagelijkse werkzaamheden veilig en hygiënisch door blijven gaan.
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Hoe hoger de tijdsdruk en hoe complexer de situatie, des te meer is het
werk ons op het lijf geschreven. Onze medewerkers worden voortdurend
bijgeschoold in de nieuwste technieken en werken nauw samen met een
team van bouwers. Volgens een strakke planning en met de bouwplannen
in de hand, beginnen onze werknemers met het afbreken en verplaatsen
van constructies om de renovatie zo gestructureerd mogelijk te laten 
verlopen.

Bij productiebedrijven is het van groot belang dat machines zo snel 
mogelijk weer operationeel zijn. Daarom is de Scheffer Groep 24 uur per
dag inzetbaar. Onze medewerkers komen in actie wanneer een productie-
lijn moet worden gewijzigd of andere bouwkundige aanpassingen moeten
worden uitgevoerd. Zo nodig doet de Scheffer Groep dit, terwijl een deel
van de productielijn in werking blijft. 

Scheffer Betonboren-Sloopwerken
B.V. beschikt voor renovatiesloop
over:

• Procescertificaat slopen BRL
SVMS-007 

• VCA** voor het uitvoeren van
renovatie- en totaalsloopwerken

• Kwaliteitsmanagementsysteem-
certificaat NEN-EN-ISO 9001:
2008 voor het verrichten van 
renovatie- en overige algehele
sloopwerken

R
enovatiesloop

Dilitaties zagen kantoorgebouw
USG People/Rabobank
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Totaalsloop 
Bij totaalsloop zorgt de Scheffer Groep ervoor dat de sloop zo milieuvriendelijk mogelijk 
uitgevoerd wordt. Een volledige scheiding van materialen, zoals glas, isolatiemateriaal, puin
en hout, biedt het voordeel van maximaal hergebruik. Dankzij de strikte scheiding liggen de
kosten van het afvoeren en verwerken van het materiaal dan ook een stuk lager.

Wanneer nodig, werkt de Scheffer Groep in de avond- of nachturen, om bijvoorbeeld 
winkelend publiek niet te storen of omwille van de voortgang van de bedrijfsactiviteiten van
de opdrachtgever. Veiligheid voor onze medewerkers en omstanders staat altijd voorop. 
Wij werken met goedgekeurd materieel en schermen de locatie uitermate goed af. 

Scholenlocatie Elburg
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Voordat de sloopkogel op een object afgaat, zijn kozijnen, deuren en ramen
al handmatig verwijderd, net als de leidingen. In een vijftal containers die
buiten staan, wordt het materiaal per soort verdeeld. Pas wanneer een
object volledig is gestript, is het tijd voor de spreekwoordelijke ‘sloopkogel’.

Door onze precieze manier van werken, kunnen we een compleet pand
slopen zonder dat belendende gebouwen daarvan schade ondervinden.
Onze medewerkers kunnen zelfs een waardevolle voorgevel behouden,
terwijl de rest van het pand, inclusief fundering, wordt verwijderd. 

Scheffer Betonboren-Sloopwerken
B.V. beschikt voor totaalsloop over:

• Procescertificaat slopen BRL
SVMS-007

• VCA** voor het uitvoeren van
renovatie- en totaalsloopwerken

• Kwaliteitsmanagementsysteem-
certificaat NEN-EN-ISO 9001:
2008 voor het verrichten van 
renovatie- en overige algehele
sloopwerken

Totaalsloop
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Klussen in en om het huis is leuk, mits u de beschikking heeft over het juiste gereedschap.
Voor alle mogelijke klussen heeft de Scheffer Shop de juiste en professionele apparatuur,
van boormachines en werkkleding tot kleine shovels en minikranen. 

Bij ons bedrijfspand aan de Rondweg in Wezep hebben we een grote Shop waarbij het 
uitgebreide assortiment voornamelijk A-merken kent. Professionals op het gebied van de
aannemerij, stratenmakerij en sloop komen bij ons hun gereedschap en machines kopen. 
Ook de ‘klusjesman’ kan bij ons de juiste hulpmiddelen vinden voor elke opdracht.

Wij leveren een aantal A-merken waaronder Milwaukee. Het merk bestaat al ruim 80 jaar en
is in Amerika marktleider op het gebied van zware bouwtoepassingen. In Europa is Milwaukee
vooral bekend van de Kango hakhamers. Ook heeft men een uitgebreid en vooruitstrevend
assortiment in accugereedschap en boorhamers voor de industrie- en installatiebranche.
Ook AEG-Powertools valt onder dezelfde groep.
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De Scheffer Shop is daarnaast ook dealer van de 
professionele houtbewerkingmachines van de merken
Festool en Protool. Deze specialistische machines zijn
op het gebied van o.a. houtbewerking de absolute top-
pers. Met elektrisch gereedschap gaan Festool en
Protool voor het allerbeste resultaat, gericht op 
de behoeften van de vakman. De machines zijn te 
koop in de Scheffer Shop, waarvan de medewerkers 
volledig getraind en opgeleid zijn in het gebruik van de
machines. Verder kunt u voor alle toebehoren voor 
bijvoorbeeld bovenfrezen, afkortzagen en schuur-
machines ook bij ons terecht.

Het merk Kärcher is een grote naam op het gebied van
reinigingsmachines. Denk hierbij o.a. aan het reinigen
van werkvloeren en gevels. Het Kärcher program-
ma omvat hogedrukreinigers, water- en stofzuigers,
schrobmachines en alle accessoires hiervoor. 

Bij de Scheffer Shop kunt u naast machines ook terecht
voor bedrijfskleding. Wij leveren alle mogelijke 
werkkleding en schoenen, voor zowel de bouw als de
industrie. Daarnaast is er een uitgebreide lijn met
moderne outdoorkleding. De strikte scheiding tussen
werk- en outdoorkleding is vervaagd. Wij hebben beide
in huis. Fristads en Kansas zijn beide Zweedse 
bedrijven die het belangrijk vinden dat mensen veilig en
comfortabel hun werk kunnen uitvoeren. Daarom staat
dit merk dan ook garant voor comfortabele en sterke
kleding van de allerhoogste kwaliteit. Van Amerikaanse
overalls tot windstoppers en thermo kleding. Tevens
kan Scheffer Shop ook zelf kleding bedrukken met uw
bedrijfslogo. 

Voor iedereen is er een passende keus. Onze mede-
werkers zijn u graag van dienst met hun kennis en
informatie bij het uitzoeken van de juiste machine.

S
hop
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Verhuur en Reparatie
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e
Nagenoeg alle machines en gereedschappen die de medewerkers van de
Scheffer Groep gebruiken in hun werk, zijn beschikbaar voor verhuur.
Wanneer u eenmalig een shovel of een diamantboor nodig heeft, is die 
bij ons verkrijgbaar. Onze medewerkers geven vakkundig advies over 
het gebruik van de machines en gereedschappen. Veiligheid staat bij 
ons voorop. Wilt u bijvoorbeeld een diamantboor met een doorsnede 
groter dan 15 centimeter, dan moet u kunnen aantonen dat u daarmee
kunt werken.

Voor optimaal gebruiksgemak van gereedschappen en machines is goed
onderhoud een vereiste. Dit kunt u door de monteurs van de Scheffer
Groep laten uitvoeren. Wij beschikken vanaf 2008 over een zeer moderne
werkplaats, voorzien van alle moderne middelen die nodig zijn voor
onderhoud, reparatie en keuring. Onze monteurs onderhouden tevens al
het materieel voor de Scheffer Groep. Voor al het apparatuur hanteren wij
de NEN 3140 als kwaliteits- en onderhoudsnorm. Ook uw elektrisch
gereedschap kunnen we volgens deze norm keuren.

Verhuur &
 Reparatie

De Scheffer Groep beschikt voor
reparatie over:

• Kwaliteitsmanagementsysteem-
certificaat NEN-EN-ISO 9001:
2008 voor het onderhouden, 
repareren en keuren van 
materieel in de werkplaats en op
bouwlocaties.
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Hoofdvestiging
Rondweg 82, 8091 XK Wezep
Tel. (038) 376 22 22
Fax (038) 376 31 11
Internet www.scheffergroep.nl
E-mail info@scheffergroep.nl
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