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ARNO VAN DEN DUNGEN BV

In ons vindt u een ervaren, gecertificeerde en deskun-
dige aannemer die bewust kiest voor duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Onze hoog opgeleide medewerkers zijn 
dagelijks actief in de meest interessante, 
complexe en uitdagende projecten en 
hebben hierbij de beschikking over een 
uiterst modern machinepark.

Wij staan garant voor open en eerlijke 
communicatie en een veilige en duurzame 

uitvoering van asbest- bodem en sloop-
projecten.

          Meer informatie: www.arnovddungen.nl

Kwaliteit
door

vakkennis



Of het nou een fabrieks-
gebouw, een winkelcentrum, 
een kantorencomplex of een woon-
huis betreft, Arno van den Dungen BV 
Sloopwerken heeft de kennis en ervaring 
om de meest complexe projecten uit te voeren.  

Slopen betekent goed communiceren en 
milieuvriendelijk en veilig te werk gaan.

Duurzaam en kostenbesparend werken.
Hout, ijzer, puin, isolatiemateriaal, plastic allemaal materialen die 
vrijkomen bij een sloop. Deze materialen worden ter plaatse gesorteerd 
zodat ze weer gerecycled kunnen worden. Puin wordt indien mogelijk ter 
plaatse gerecycled met een mobiele puinbreker. In veel gevallen wordt 
het gerecyclede puin op de locatie weer toegepast voor een nieuwbouw 
project. Wanneer dit niet het geval wordt gezocht naar projecten in de 
omgeving. Deze manier van werken is kostenbesparend en zeer duurzaam. 
Het besparen van overlast is ook een factor  die wij niet over het hoofd 
zien. Stof overlast wordt doormiddel van sproei-installaties op
 de machines en nevelkanonnen tot een minimum beperkt. 

SLOOPWERKEN

GRONDWERKEN
Grondwerk, aanleg van rioleringen, verhardingen en 

bodemsaneringen

Wij hebben diverse grondwerkers, stratenmakers en 
saneerders in dienst. Deze vakmensen, ons uitgebreide 
machinepark, jarenlange ervaring en onze uitgebreide 

certificering staan borg voor een goed eindresultaat.

Wij leggen complete rioolstelsels aan en verzorgen werk-
zaamheden op het gebied van wegenonderhoud, straatwerk, 

en beton- en asfaltverhardingen.

              Klik hier voor onze referenties 
       van grondwerken
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Ontzorgen
tot in detail

http://www.arnovddungen.nl/onze-specialiteiten/grondwerken


Arno van den Dungen BV: 
Bewezen expert in asbestsanering 

Asbestsanering vraagt om een grondige en veilige 
aanpak door een gecertificeerd bedrijf. Alleen dan 
bent u zeker van een afdoende oplossing voor eventuele 
gezondheidsrisico’s. Kies daarom voor een betrouwbare 
asbestsaneerder, die zich bewezen heeft met asbestsanering 
in complexe projecten. Arno van den Dungen BV biedt u, als landelijk 
opererend bedrijf, de zekerheid van zorgvuldige asbestverwijdering 
door deskundige en goed opgeleide medewerkers.

ASBESTSANERING

BODEMSANERING
Arno van den Dungen BV is een zeer ervaren specialist in bo-

demsanering en gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn 
BRL SIKB 7000. Onze ervaring staat borg voor deskundige aanpak 

en uitvoering van de werkzaamheden.  Daarbij beschikken we over 
eigen kranen en vrachtwagens met overdruk, deco-units, waterzuive-
ringsinstallaties, bezinkbakken, PID meters etc. Hiermee kunnen wij 

alle soorten (water)bodemsaneringen geheel zelfstandig uitvoeren.

Wij kunnen u ondersteunen en ontzorgen in het gehele traject. 
Van het uitvoeren van bodemonderzoek tot en met de nazorg 

van een restverontreiniging die is achtergebleven op een
(sanerings)locatie. Korte lijnen, snelheid van handelen 

en een hoog kwaliteitsniveau maken 
Arno van en Dungen BV tot een 
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We gaan
tot ‘en met’
de bodem



Onze visie
De uitdaging van Arno van den Dungen BV
is nieuw leven creëren van oude materialen. 
Waarom materialen verspillen als ze nog hergebruikt 
kunnen worden? Veel materialen zijn geschikt voor 
hergebruik, daarom zijn wij zeer actief op het gebied van 
nieuwe, innovatieve, duurzame producten.

Bewerken van afvalstromen
Al uw soorten puin en asfalt kunnen door onze puinverwerkings-
installaties verwerkt worden tot granulaten in diverse afmetingen en 
gecertificeerde kwaliteiten. Het bouw- en sloopafval wat ingenomen 
wordt op onze sorteerlocatie in Hedikhuizen wordt verwerkt tot meerdere 
herbruikbare deelstromen. Het houtafval wordt verwerkt tot een hoog-
waardige grondstof voor oa. de spaanplaatindustrie en opwekking 
van stroom.  

Primaire en secundaire bouwstoffen
De afzet van primaire en secundaire bouwstoffen neemt 
een belangrijke plaats in binnen onze dagelijkse bedrijfs-
voering. Heeft u stromen nodig, aan te bieden, 
of af te voeren? Wij zorgen voor een snelle
en gepaste oplossing op maat!

RECYCLING

CONTAINERSERVICE
Om kosten en het milieu te sparen is het belangrijk 

zoveel mogelijk afval te scheiden aan de bron. Dat is finan-
cieel aantrekkelijk en tevens helpt u mee aan een beter milieu. 

Dankzij het uitgebreide assortiment haak,- portaal en rolcontainers heeft 
Arno van den Dungen BV voor iedere klant een passende oplossing. 

Met onze portaalauto’s, containerauto’s en vuilniswagens worden 
de afvalstromen naar de recyclinglocatie vervoerd om daar in 
de sorteerinrichting volledig gescheiden te worden in diverse

afvalstromen.

              Klik hier voor informatie over
      de containerservice
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Doordat Arno van den Dungen BV 
herbruikbare materialen na het slopen 
zorgvuldig demonteert, beschikken wij over 
een groot assortiment gebruikte bouwmaterialen. 
Deze worden door ons gesorteerd en geschikt gemaakt 
voor verkoop.
De bouwmaterialen kunnen variëren van balkhout, vloerdelen, 
kozijnen, deuren, plaatmateriaal tot metselstenen en bestrating.
Maar ook voor nieuwe bouwmaterialen kunt u uitstekend bij 
ons terecht.

          Klik hier voor informatie over de houthandel

HOUTHANDEL

MILIEUSTRAAT
Wij beschikken over een eigen milieustraat waar u 

zowel bedrijfsmatig als particulier uw afval kunt 
aanleveren. 

Op onze sorteerinrichting wordt het afval op een milieu-
vriendelijke manier gerecycled. 

              Klik hier voor informatie over de milieustraat
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Grondbank voor opslag, 
keuring en certificatie
Onze activiteiten dragen bij aan het hergebruik 
van secundaire bouwstoffen en zo aan een leefbaar 
milieu. Tevens verzorgen wij als gecertificeerde BRL 9335 
grondbank milieuhygiënische partijkeuringen in het kader 
van het besluit bodemkwaliteit.

Vanwege onze brede ervaring op zowel milieutechnisch, 
civieltechnisch als logistiek gebied kunnen wij u een compleet 
pakket van bouwstoffen aanbieden.

GRONDBANK
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