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Toonaangevend in straal- en schilderwerkzaamheden
YOU NAME IT, WE PAINT IT!

YOU NAME IT, WE PAINT IT!

De Koninggroep een solide familiebedrijf

Het familiebedrijf De Koninggroep is in 1994 opgericht
door vader en zoon Cees en Huub de Koning. De bundeling
van vele jaren scheeps- en jacht schilderwerk ervaring en een
flinke dosis ondernemerschap, heeft ervoor gezorgd dat deze
solide groep inmiddels uit 7 werkmaatschappijen bestaat en
werkgelegenheid biedt aan bijna 200 mensen.
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De Koninggroep is gespecialiseerd in straal-, spuit- en conserveringswerkzaamheden van hoogwaardige
kwaliteit en heeft wereldwijd een uitstekende reputatie als jachtschilder specialist.

Kwaliteit, betrouwbaarheid én goede prijzen: Dat is ‘De Koninggroep’
Door het leveren van topkwaliteit, het nakomen van afspraken én het bieden van gunstige prijzen en
continuïteit, is De Koninggroep in staat haar reputatie vast te houden en steeds verder uit te bouwen.

YOU NAME IT, WE PAINT IT!

3

Onze vakmensen maken het

Wij zijn uw betrouwbare

mogelijk om continu uitstekende

partner voor:

kwaliteit voor een betaalbare prijs
te leveren. Vanaf het eerste
contact en samen bekijken wat er
nodig is t/m de projectvoorbereiding, -uitvoering en -begeleiding.
Van certificeringen en garanties
t/m innovaties voor de toekomst.

•
•
•
•
•
•

straal- en spuitwerkzaamheden
jacht- en constructieschilderwerk
metaalconservering en conserveringswerken
utiliteits- en woningbouw schilderwerkzaamheden
glaszetten en glasreparatie
het coaten van gas- en olieleidingen, pompen
en gaskleppen
• diverse specials o.a. helikopters, PA boxen,
straaljagers, locomotieven etc.

Continu een
uitstekende
kwaliteit
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Het zit in ons DNA om
op álle gebieden de
allerbeste te willen zijn
Dat blijkt ook uit het feit dat wij een FROSIO niveau 3 Senior
inspecteur en meerdere NACE inspecteurs in dienst hebben.
Met deze professionals van de hoogste niveaus in eigen huis,
kunnen wij nog beter inspelen op de allernieuwste (milieu)
ontwikkelingen, klantbehoeftes en overheidsvereisten.

Bij alles zetten wij meer dan één stap extra.
We kunnen en willen niet anders.
En als er onverhoopt iets mis gaat, staan wij
net zo sterk voor u klaar.

Ook wat betreft certificeringen gaan wij verder dan wat gebruikelijk is. Wekelijks zijn wij met al onze certificeringen bezig.
Wij willen ons grote en brede spectrum aan certificeringen
namelijk blijven waarmaken – jaar in, jaar uit.
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Actief bij de gerenommeerde
scheepswerven in
Nederland en Europa
Naast onze vestigingen in Oosterhout en Drimmelen, zijn wij
actief op diverse werven in Nederland. Ook in het buitenland
zijn onze vakbekwame medewerkers aan het werk. Zo wordt
er wereldwijd onderhoud gepleegd aan de door ons opgeleverde projecten.

Vertrouwd en gegarandeerd goed!

YOU NAME IT, WE PAINT IT!
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‘Onderhouden is behouden’

Superyacht co-makers

DE KONING

DE KONING

DE KONING STRAAL - EN SCHILDERWERKEN B.V.

DE KONING MARINE SERVICE B.V.

De Koning Straal en Schilderwerken B.V.

De Koning Marine Service B.V.

De Koning Straal en Schilderwerken straalt en conserveert
grote en kleine objecten op locatie en in Oosterhout.
Van sluiscomplexen en bruggen in allerlei formaten
t/m industrieel erfgoed, ferries en werkschepen.
Voor werk op locatie ontwerpt en coördineert
De Koninggroep zelf afschermings- en bereikbaarheidsconstructies, om omgevings- en milieuhinder te voorkomen.

De Koning Marine Service is al jarenlang een begrip in de wereld
van de nieuwbouw en het groot onderhoud van schepen en jachten.
Wij werken op de werven van de Superyacht bouwers van Nederland.

Motorkamer jacht

Ook worden we regelmatig gevraagd voor schilderwerkzaamheden
aan megajachten in het buitenland.
In 2016 is Huub de Koning gekozen als vice-president van de ICOMIA
Superyacht Painting Group, de wereldorganisatie op dit gebied.
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GROEP

DE KONING

DE KONING

DE KONING

SCHILDERSBEDRIJF H.DE KONING B.V.

HUVIN INVEST B.V.

KING 3 INVESTMENTS B.V.

Hoogwaardige coating

ING

VICES B.V.

DE KONING

DE KONING

DE KONING & NEDERVEEN B.V.

DE KONING MARINE SERVICE B.V.

De Koning & Nederveen B.V.
De Koning & Nederveen voert als co-maker straal-, conserverings-,
leiding- en schilderwerk uit aan werkschepen (in lengte variërend van
16 tot 260 meter) en Off Shore gerelateerd werkmaterieel. Deze werkzaamheden vinden meestal plaats op de locatie van de opdrachtgever.
De Koninggroep exploiteert
Oosterhout ook een eigen straal- en
DEinGLASKONING
DRIMMELEN
spuithal. Op die locatie worden in optimale omstandigheden objecten
YACHT CENTER BV
gestraald en van een hoogwaardig coatingsysteem voorzien.

NG

RWERKEN B.V.

Specials
Wrapping zeilschip

DE KONING
DE KONING SPECIAL PROCUCTS B.V.

De Koning Special Products B.V.
De Koning Special Products B.V. is een allround metaalconserveringsspecialist. Een enorm gevarieerd palet aan objecten wordt
door ons van passende coatings voorzien: bestelbus laadruimtes,
locomotieven en treinwagons, gasleidingen, waterkeringen, turbines, duikcontainers, geluidsboxen, propellers en andere metalen
onderwater delen, zoals roeren en trimplaten. Voor laatstgenoemde
werken wij o.a. met antifouling systeem ‘Propspeed’.
Schilderwerk van De Koninggroep wordt
geinspecteerd door koning en koningin.
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DE KONING

DE KONING

HUVIN INVEST B.V.

KING 3 INVESTMENTS B.V.

360 ton trekker
met een ‘Roodberg’
80 ton botenwagen

DE KONING

ERVEEN B.V.

DE KONING MARINE SERVICE B.V.

DRIMMELEN
YACHT CENTER BV

Privé haven voorzien van de
meest moderne faciliteiten op het
gebied van veiligheid en techniek
DE GLASKONING
Drimmelen Yacht Center B.V.

Naast veel stalling- en onderhoud ruimte, zijn er allerlei extra faciliteiten:

Drimmelen Yacht Center is een full service bedrijf voor jachten. In
Drimmelen hebben wij gloednieuwe stallingsfaciliteiten (in totaal
23.000 m2) en werkruimtes gebouwd. De term ‘Yacht Hotel’ is eigenlijk
meer op zijn plaats, aangezien wij u een ruime stalling én veel extra
faciliteiten bieden. Naast stalling en winterberging van uw jacht kunt u
dan ook bij ons terecht voor totaalonderhoud.

• 18.000 m² buiten- en 5.000 m² binnenstallingsruimte.
• Veilige, schone, droge en verwarmde stallingshallen.
• Luxe hal van 50 x 50 x 12,5 meter.

• Laad- en loskade van 65 meter met een diepgang
van 3,5 meter.
• Trailer helling van 8 meter breed en 50 meter lang,

• Straal- en spuithal van 50 x 10 x 10,5 meter.

met een hellinghoek van 7°.

• Bewerkingshal van 50 x 25 x 13,5 meter.

• Wasplaats die voldoet aan alle hedendaagse milieuvereisten.

• Roodberg hydraulische botenwagen met een

• Eigen haven met afmeermogelijkheden en camera beveiliging.

draagkracht tot 80 ton.

• Openingstijden 6 dagen per week.

• Hijsmogelijkheden tot 150 ton.
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20 jaar ervaring

GGROEP

DE KONING

DE KONING

DE KONING

SCHILDERSBEDRIJF H.DE KONING B.V.

HUVIN INVEST B.V.

KING 3 INVESTMENTS B.V.

Schildersbedrijf H. de Koning B.V.

ING

DE KONING

VICES B.V.

DE KONING & NEDERVEEN B.V.
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Schildersbedrijf H. de Koning heeft al meer dan 20 jaar ervaring met
het schilderen van woningen en bedrijfsgebouwen. Wij werken voor
bedrijven, zorginstellingen, Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) en
particulieren. U kunt bij ons terecht voor zowel eenmalig als meerjarig schilderonderhoud. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in
DEverfsystemen
KONING speciaal voor HCCP omgevingen (Koning Hygo Clean) en
DE KONING MARINE SERVICE B.V.
omgevingen die snel vervuilen (Koning Easy Clean). Deze verfsystemen
zijn uitermate geschikt voor de voedings- en zorgsector.

YOU NAME IT, WE PAINT IT!

De Glaskoning B.V.
De Glaskoning is een glasreparatie en glasservice bedrijf. Wij leveren en zetten glas in woningen en
gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, voor particulieren en bedrijven. Van glazen
bouwprofielen en -bouwstenen t/m zonwerend en (geluid) isolerend glas. Van glazen gevels en decoratief
binnenglas t/m trappen en tafelbladen. Ook tripple- en klimaatglas maken onderdeel uit van ons
assortiment. Het is te veel om op te noemen en wij leveren en plaatsen het allemaal voor u!
Neem gerust een kijkje op www.deglaskoning.nl. De Glaskoning is 24/7 bereikbaar voor noodgevallen.

24/7 GLASREPARATIE & GLASHERSTELSERVICE
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