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In 1945 werd het bedrijf  door Henk 
Grimbergen  opgericht als smederij. 
Al snel werden de activiteiten uitgebreid 
voor invulling te geven  aan  de behoefte 
aan machines  en werktuigen  in  de  om-
liggende  industrieën.  In  de  loop van de 
jaren   ontwikjaren   ontwikkelde   Grimbergen  onder 
aanvoering  van tweede generatie Freek 
Grimbergen  door  tot een internationaal 
opererende  speler  op  het   gebied   van 
maatwerk machinebouw  en  totaaloplo-
ssingen   in   de   vorm   van   complete 
productiesystemen  voor   de  zwaardere 
industrie.  Inmiddels  staat  de  kleinzoon industrie.  Inmiddels  staat  de  kleinzoon 
van de oprichter (Henk-Jan) aan het roer, 
nog altijd met de koers gericht op klants-
pecifieke machines en logistieke systemen, 
en trouw   aan   de   filosofie  die  al  drie 
generaties hoog wordt gehouden: samen 
met onze klanten wordt altijd weer 
gegekomen tot de best passende oplossingen 
om hun productie-inrichting optimaal  te 
laten draaien en continu te blijven verbeteren. 

Naast de lange historie en bestendige
koers is de grootste waarde van het bedrijf 
het buitengewoon gemotiveerde team van 
mensen  met   jarenlange   ervaring   in   alle 
mogelijmogelijke  disciplines,        durf  en   vooral  
innovatief vermogen. Altijd met de focus 
op het beste resultaat voor onze klanten..

Over ons
Waarom?     Onze klanten werken continu 
aan het produceren van nieuwe en betere 
producten  op de meest veilige, efficiënte 
en duurzame manier mogelijk.

Hoe?       Grimbergen is voor u als klant uw 
partner  gedurende  de  totale  levensduur 
van uw productiefaciliteiten; samen vinden van uw productiefaciliteiten; samen vinden 
en realiseren wij de best passende oploss-
ingen   voor   een   optimale   prestatie   en 
tevens  voor  continue  verbeteringen  van 
uw productiesystemen.

Wat?  Grimbergen ontwerpt, realiseert en 
installeert innovatieve op maat gemaakte 
machines en logistiemachines en logistieke systemen,   en biedt 
een compleet service en onderhoudspakket 
op deze systemen.

“De Grimbergen Filosofie”

Contactgegevens
H. J. Grimbergen b.v.
Bedrijfsweg 25, 2404 CB Alphen aan den Rijn
The Netherlands
T +31 (0) 172 43 27 21
F +31 (0) 172 44 42 21
Email: Email: 
info@grimbergen.nl
sales@grimbergen.nl www.grimbergen.nl



Grimbergen – Scheepsbouw
Om  uw  productieproces zo  efficiënt  mogelijk te laten verlopen  met  een maximaal haalbare  output, 
fungeert  Grimbergen als  partner  zowel bij het inrichten van  nieuwe als  bij  het optimaliseren van uw 
huidige productieprocessen. Door onze ervaring in het ontwerpen en realiseren van handling equipment,
logistieke systemen en productie-equipment binnen de scheepsbouwindustrie, zijn wij de expert in het 
ontwikkelen van nieuwe en verbeteren van bestaande productiesystemen.

Grimbergen ontwerpt, realiseert  en  installeert innovatiGrimbergen ontwerpt, realiseert  en  installeert innovatieve op maat gemaakte machines en logistieke 
systemen, en biedt een compleet service- en onderhoudspakket op deze systemen. Binnen Grimbergen 
staat het team van specialisten klaar om projecten van elk formaat op te pakken. U kunt hierbij denken 
aan de optimalisatie van een klein deel van uw productie door middel van advies, ontwerp en levering  van 
equipment tot aan het zijn van de partner voor de volledige inrichting van uw nieuwe fabricagehal  of werf.

Handling equipment
Grimbergen is uw partner op het gebied van het ontwerpen,  realiseren  en  onderhouden van handling 
equipment en machines  met  betrekking  tot  automatisering in de scheepsbouwindustrie.  Door onze equipment en machines  met  betrekking  tot  automatisering in de scheepsbouwindustrie.  Door onze 
systemen en equipment helpen wij u bij het optimaliseren van productieprocessen, waardoor u zo veilig, 
efficiënt en duurzaam mogelijk kunt produceren.

Logistieke systemen
Het  bouwen van  een  schip  is  een complex logistiek proces.   Om dit  proces  goed te  laten  verlopen, 
behoren alle productie-units goed op elkaar aan te sluiten.   Grimbergen kan u op dit gebied helpen bij 
het identificeren van de bottlenecks in uw productieproces, het ontwerpen van oplossingen/verbeteringen 
en het realiseren van deze logistieen het realiseren van deze logistieke systemen. Dit resulteert in een efficiënter productieproces waarmee 
u op een veilige manier kwalitatief hoogwaardige producten kunt produceren.

Kwaliteit
Uiteraard is kwaliteit en veiligheid uw en onze grootste zorg. Binnen Grimbergen hanteren wij dan ook 
zowel voor onze productieprocessen als voor de kwaliteit van onze producten een  continu  verbeterplan. 
Niet alleen uit de certificaten zoals ISO-9001, VCA++ en de gehanteerde machinebouw richtlijnen blijkt 
Grimbergen de juiste partner te zijn, maar ook aan de groeiende referentielijst van bedrijven die alleen 
de hoogste kwaliteit eisen van hun equipment, is te zien datde hoogste kwaliteit eisen van hun equipment, is te zien dat Grimbergen staat voor kwaliteit.

Grimbergen  is  uw adviserende  en  ondersteunende 
sparringpartner bij zowel de ontwikkeling van nieuwe 
systemen  en  equipment  als  bij  het  onderhouden, 
continu verbeteren en ombouwen of renoveren van 
bestaande installaties. Onze ervaren projectmede-
werkers staan voor u klaar om elk facet  en elke vraag 
voor u onder de loep te nemen  en te transformeren voor u onder de loep te nemen  en te transformeren 
naar een onderbouwde oplossing.

Het creatieve en ervaren team van ontwerpers en 
engineers binnen Grimbergen zal aan de hand van de 
afstemming tussen u, uw betrokken medewerkers en 
het Grimbergen project team alle  wensen  en  ideeën 
vertalen naar een functioneel ontwerp. In elk definitief 
ontwerp zal vanzelfspreontwerp zal vanzelfsprekend rekening gehouden worden 
met  vraagstukken  als  veiligheid,  duurzaamheid  en 
onderhoud.   Garanties  op  de  werkbaarheid  van het 
ontwerp  komen  voort  uit  de  beheersing  van  elke 
engineering  discipline  die nodig is voor het tot stand 
komen van het totale ontwerp.  Denk  hierbij  aan het 
onder één dak hebben van onder andere mechanische, 
elektrische  en  besturingstechnische  engineers  die elektrische  en  besturingstechnische  engineers  die 
tevens kennis putten uit de  praktijkervaring  vanuit 
onze eigen productie, montage en serviceomgeving.

De fabricage, assemblage, montage en inbedrijfstelling 
van uw equipment en systemen wordt eveneens in eigen 
huis (en het laatste deel bij u op locatie) door onze  eigen 
specialisten uitgevoerd. Daarmee bewaken en beheersen 
wij zorgvuldig de overeengewij zorgvuldig de overeengekomen kwaliteit en levertijd 
van de systemen waarmee u zo snel mogelijk  operationeel 
wilt zijn. Bijkomende voordelen hiervan zijn dat hiermee 
de volledige kennis van elk detail in-house bij  Grimbergen 
aanwezig is waardoor op bijkomende vragen of wensen 
snel en flexibel gereageerd kan worden.

U wilt het maximale uit uw machines en equipment 
halen. En tegelijk wilt u op een veilige, efficiënte en halen. En tegelijk wilt u op een veilige, efficiënte en 
duurzame manier kunnen werken.  Om uw systemen en 
processen optimaal te laten presteren en continu te blijven 
verbeteren  heeft  u behoefte aan een vakkundig, betr-
ouwbaar en flexibel team op het gebied van onderhoud 
en  onderhoudsmanagement.  Grimbergen  ontzorgt  u 
door  een  hoogwaardig  en  compleet  servicepakket  te 
bieden  om  uw  machines  en   productie-inrichtingen bieden  om  uw  machines  en   productie-inrichtingen 
optimaal te laten functioneren en inzicht en overzicht te 
houden in de conditie  waarin  de  equipment  verkeert. 
Op  basis  van  uw specifieke wensen en eisen wordt de 
ondersteuning samengesteld tot een maatwerk 
servicepakket, exact aansluitend bij uw behoefte 
en uw werkprocessen.
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