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ALGEMENE SCHEEPSREPARATIES  -  TANKAFPERSINGEN  -  PRESERVEREN VAN MACHINEKAMERS        
ROMP REPARATIES -  LEIDINGWERKEN - SCHEEPSLEVERINGEN -  ALUMINIUM/RVS/CUNIFER BEWERKINGEN 

WWW.TERNEUZENPORTSERVICE.NL 

TROUBLE SHOOTING IN SHIPPING ! 24/7 



In het jaar 1985 startte Wim Muller Terneuzen Port Service, met als hoofdactiviteiten   
machine herstellingen en algemene scheepsreparaties. 

10 jaar later heb ik het bedrijf voortgezet en geleidelijk veranderd in een                         
gespecialiseerd scheepsreparatiebedrijf met alle nodige diensten… 24/7! 

Tegenwoordig werken we niet alleen voor de scheepvaart, maar rekenen we ook          
aannemers en leveranciers van scheepvaart tot onze klanten. In de loop der jaren      
hebben we onze dienstverlening uitgebreid naar machinekamer preserveringen,        
voeren we tankafpersingen uit en zijn we distributeur van het geweldige product                  
Ivegor Multi Putty via ons zusterbedrijf Terneuzen Marine Supplies (TMS) 

Terneuzen Port Service heeft alleen professionals in dienst met alle benodigde          
kennis en een schat aan ervaring. Hiermee kunnen we elke uitdaging oplossen,          
onze service hoog, en kwaliteit op zijn best houden. 

Door flexibel te zijn en in oplossingen te denken, maken we in veel havens het verschil. 

PROFESSIONAL IN SHIP REPAIR                

FOR  OVER 35 YEARS! 

Leendert Muller 



Trouble shooting in shipping!  

Terneuzen Port Service is een international opererend 
scheepsreparatiebedrijf. Het merendeel van onze (reparatie) 
werkzaamheden verrichten wij aan boord van zeegaande 
schepen. Tot onze klantenkring behoren de scheepvaart, 
aannemers en verschillende scheepsleveranciers. 

* Algemene scheepsreparaties 

* Tankafpersingen 

* Preserveren van machinekamers 

* Leveringen van technische reserveonderdelen 

* SS / Aluminium / Cunifer bewerkingen 

* Warehouse activiteiten (TMS) 

Sterk in scheepsreparaties 

Internationale schepen stellen hoge   
eisen aan materialen, mensen en     
middelen. 

Dat weten wij bij Terneuzen Port Sevice 
als geen ander. Wij zijn 7 dagen per week 
24 uur per dag, overal ter wereld 
bereikbaar. 

Wij zijn hier volledig op voorbereid met 
de nodige instrumenten, machines en  
uiteraard met gespecialiseerde          
mankracht. 

Met het juiste gereedschap in onze    
werkplaats kunnen wij vrijwel elk type 
materiaal bewerken. 

NEDERLAND -   BELGIË   -   FRANKRIJK -   ITALIË  -  ENGELAND 

Verhuur 

Heeft u voor een korte periode apparatuur nodig om onderhoud uit te voeren, dan is huren een  
uitstekende oplossing. De materialen die wij verhuren voldoen aan alle wettelijke (veiligheids)
voorschriften. De materialen die wij verhuren zijn:  

* Stellingen * Hoogwerkers * Generatoren * Kranen *                              

* Lasapparaten * Heaters *  

 



PRESERVEREN VAN MACHINEKAMERS WERELDWIJD! 

Het is van belang de machinekamer zo snel mogelijk te behandelen tegen corosie indien dit 
onder water heeft gestaan of wanneer er brand is geweest. Door deze behandeling blijven de 
waarde en conditie van de machines zo goed mogelijk behouden.  

De werkzaamheden beginnen met een grondige inspectie van de machines. Vervolgens     
worden de machines gereinigd en behandeld, op de juiste plek en met de juiste producten.           
In vrijwel alle gevallen voeren wij deze conserveringswerkzaamheden uit op de plaats van de 
calamiteit.  

Terneuzen Port Service is een specialist op dit gebied en werkt voor alle grote                   

(inter)nationale bergingsbedrijven. 



 

Lassers/arbeid 

Manuren normaal (08.00u-17.00u)    € 67,- 

Manuren overwerk (06.00u-08.00u/17.00u-23.00u)  € 67,- + 50% 

Manuren overwerk (23.00u-06.00u)     € 67,- + 75% 

Manuren zondag            € 67,- + 100% 

 

Voorman/speciaal laswerk 

Manuren normaal (08.00u-17.00u)    € 75,- 

Manuren overwerk (06.00u-08.00u/17.00u-23.00u)  € 75,- + 50% 

Manuren overwerk (23.00h-06.00u)     € 75,- + 75% 

Manuren zondag           € 75,- + 100% 

 

Test & inspectie arbeid 

Manuren normaal (08.00u-17.00u)    € 80,- 

Manuren overwerk (06.00u-08.00u/17.00u-23.00u)  € 80,- + 50% 

Manuren overwerk (23.00u-06.00u)     € 80,- + 75% 

Manuren zondag           € 80,- + 100% 

 

Preservering machinekamer 

Voorman         € 1.550.- / dag 

Monteur/assistentie       € 1.200.- / dag 

Weekend en feestdagen toeslag      € 150.- 

Reis, verblijf en onkosten + 10% adm.kosten 

 

Verhuur * (prijzen op aanvraag) 

Stellingen/steigers      

Hoogwerkers     

Generatoren      

Kranen       

Lasmachines     

Heaters       

 

* Prijzen op aanvraag. Neem contact met ons op voor meer informatie,         

beschikbaarheid en mogelijkheden. 
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www.terneuzenportservice.nl 

 

BESCHIKBARE FOLDERS 

TMS ENG/NLD 

TPS ENG/NLD 


