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ONZE VISIE 

WIJ ZIEN HET ANDERS

Waar denkt u aan als u het woord beton hoort? Koud? Kil? Dat is toch wat wij 
horen als we het over onze sector hebben. Die zou weinig menselijk zijn. Gevoelloos.  
Een sector waar het draait om kwantiteit. En waar denken op korte termijn de norm is.

Wij van Jos Eerdekens geloven dat het anders kan. Onze ervaren handen brengen 
beton al veertig jaar lang tot leven. Ons warme hart zet u als mens op de eerste 
plaats. Onze liefde voor vakmanschap garandeert u de finesse die nodig is voor 
een perfect eindresultaat.

Als familiebedrijf beloven we u de beste betonvloer voor uw project. Uitgevoerd 
door onze eigen mensen, volgens de regels van de kunst. Dat is wie we zijn, dat is 
onze belofte aan u. Een belofte die we eren. Elke vloer opnieuw. 

- Ethel & Christel Eerdekens
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WAAROM EEN BETONVLOER ALTIJD 
DE GOEDE KEUZE IS

Kiezen voor een betonvloer in uw kantoor-, winkelruimte of bedrijfshal 
is kiezen voor kwaliteit, veelzijdigheid en een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Bovendien is een betonvloer heel duurzaam, 
mede dankzij het renovatiegemak. Waarom u - net als ons - een 
zeer warm hart zou moeten toedragen aan beton?

WAAROM
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BESTE PRIJS

Zowel bij plaatsing als op de lange termijn is een 
betonvloer een stuk voordeliger dan bijvoorbeeld tegels, 
epoxy of natuursteen. 

ENERGIEZUINIG OP ALLE VLAKKEN

Warm in de winter, fris in de zomer. Dankzij zijn grote 
thermische inertie zorgt een betonvloer op een zeer 
energiezuinige manier voor een aangename temperatuur in 
uw ruimtes. Mits het aanbrengen van de juiste glansgraad 
reflecteert een betonvloer bovendien extra licht. U kunt 
het dus doen met minder verlichting, waardoor u opnieuw 
energie bespaart.

LEVENSLANG GENOT

Een gepolierde betonvloer is helemaal gewapend tegen de 
tand des tijds. Dat begint al bij een eerste nabehandeling 
meteen na het plaatsen van het beton. Treedt er doorheen 
de jaren toch wat verweer op, dan is een betonvloer heel 
eenvoudig te herstellen of te renoveren.

MINIMAAL ONDERHOUD

Een betonvloer is een absolute uitblinker op vlak van 
onderhoud. Met de juiste zorgen hoeft u amper tijd te 
besteden aan poets- of oplapwerk.
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CONCREET: WAT DOEN WIJ VOOR U?

Beton ademt, beton leeft. Net als ons. En net daarom is elk 
project verschillend. Bij Jos Eerdekens Betonvloeren spelen we 
de veelzijdigheid van beton maximaal uit zodat uw vloer perfect 
aan uw verwachtingen voldoet.

FIJNZINNIGHEID IN ELKE UITVOERING

Uitgewassen, gepolierd, geborsteld, extra vlak, antislip, de 
niet-alledaagse uitvoeringen: wij realiseren werkelijk elk 
type betonvloer. We volgen de allerstrengste eisen om u een 
hoogwaardige afwerking te garanderen.     

WAT
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RUW GESTORT

Na het storten, vlakken we de vloer meteen af. Het resultaat is een 
ondergrond die klaar is om te isoleren of te betegelen. U bespaart dus op 
bijkomende chapewerken.

UITGEWASSEN

Bent u liefhebber van zichtbare grindsteentjes in de betonvloer, 
bijvoorbeeld voor buiten? Wij laten het beton op maat samenstellen 
en creëren zo een vloer vol karakter. De betonvloer krijgt dankzij deze 
specifieke afwerking ook reliëf en is hierdoor slipbestendiger.

TERRAZZO

Bij deze polijsttechniek schuren we het oppervlak dieper, zodat het 
onderliggende grind bloot komt te liggen. Zo verkrijgen we een mooie 
terrazzolook. In tegenstelling tot een uitgewassen betonvloer bekomen 
we wel een glad oppervlak bij de afwerking.
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GEBORSTELD

Na het storten van het beton werken we het oppervlak af met fijne 
borstels. Hierdoor ontstaan dunne lijntjes aan het oppervlak. Deze 
groeven kunnen we licht of grof maken en verhogen de slipvastheid van 
uw vloer.

SPECIALE UITVOERINGEN

Schuine randen, speciale vormen en kleuren, insnijdingen ... 
Wordt u er warm van? Dan staan wij er ook helemaal voor open.  
Laat uw ideeën maar komen. 

GEPOLIERD

Een interessante oplossing voor grote oppervlaktes. Combineer een 
minimale vloerdikte (8 cm) met een strakke, gladde toplaag. Of kies 
voor een antislip toplaag. Ruwe of fijne antislip? Tijdens het polieren 
zorgen we voor de gewenste slipvastheid. 
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FUNCTIONALITEIT OP MAAT

Extra slijtvastheid, een hogere waterbestendigheid, een 
uitgepuurde afwerking, zelfs het compleet herstellen van uw 
beschadigde betonvloer. Wij geven uw vloer de gewenste 
eigenschappen mee.

WAT
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IMPREGNEREN

Met één ingreep maakt u uw betonvloer meteen 35% harder en stofvrij. 
Dankzij de extra bescherming is uw vloer minder poreus en blijft hij 
goed ademen.

SEALEN

Met een onzichtbare, kleurloze laag die tot in de poriën van uw beton 
dringt, beschermt u uw vloer tegen vloeistoffen.

POLIJSTEN

We herstellen of renoveren uw huidige vloer en brengen een bescherming 
naar keuze aan. Mat, satijnglans of hoogglans, u bepaalt welke 
uitstraling we uw vernieuwde betonvloer meegeven. 
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SCHEUREN HERSTELLEN EN VOORKOMEN

Vertoont uw vloer scheuren? Afhankelijk van de breedte van de 
scheur passen we de geschikte herstelwijze toe. Meer nog, dankzij 
een nauwkeurige probleemanalyse voorkomen we eventuele nieuwe 
problemen in de toekomst. Dankzij de snelhardende componenten in 
het product kunt u quasi meteen terug aan de slag.

HYDROFOBEREN

Manueel geplaatste buitenvloeren in beton zijn gevoelig voor 
afschilfering. Door uw betonvloer te hydrofoberen, blijft deze in 
opperbeste staat én verlengt u de levensduur. Daarnaast biedt deze 
behandeling ook een hoge bescherming tegen vuil en dooizouten.

VOEGEN AFWERKEN

Een strakke afwerking in combinatie met minimaal onderhoud? Door 
uw voegen te laten afwerken in de juiste tint, verkrijgt u een visueel 
mooi eindresultaat en voorkomt u dat er vuil tussen kruipt.
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MEESTER IN BETONVLOERRENOVATIE

Betonvloeren hebben doorheen hun leven mogelijk wat extra zorg nodig. Bij Jos 
Eerdekens Betonwerken kunnen we uw betonvloer op elk moment volledig doen 
herleven. Niet door de problemen te camoufleren, maar door te kiezen voor een 

ecologische en duurzame oplossing:

• Dieptereiniging van uw aangetaste betonvloer
• Polijsten voor een gloednieuwe toplaag
• Herstelling van scheuren, gaatjes ... 

DE BIJZONDERE BETONBELOFTE
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HART VOOR BETON, HART VOOR UW PROJECT

Elk project waar we mee aan de slag gaan, nemen we helemaal ter harte. U mag 
bij Jos Eerdekens Betonvloeren rekenen op de hoogste kwaliteit van uitvoering 
in combinatie met de strengste veiligheids- en gezondheidsnormen. En omdat 
betoneren ook voortdurend bijleren is, volgen we dagelijks alle ontwikkelingen in 
de sector op de voet. Zodat u achteraf meegeniet van de meerwaarde en finesse 

van uw Jos Eerdekens-betonvloer.
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VERGROOTGLAS OP STERKTE

De sterkte van het beton bepaalt de kwaliteit van uw vloer. 
We stellen de strengste eisen aan de betonleverancier 
én controleren alles driedubbel, zowel op vlak van 
druksterkte, wapening, uitharding als moment van 
inzagen. En dat van berekening tot plaatsing.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Wij doen niet mee aan kleine lettertjes, maar zorgen 
vanaf het begin voor duidelijke onderlinge afspraken. 
We blijven trouw aan die afspraken en houden ons 
strikt aan de timing.

ECHTE (!) SLIJTLAAG

Velen zeggen het, maar weinigen verwerken ook écht 
een slijtlaag in hun beton. U kunt op beide oren slapen. 
Dankzij de aanwezige slijtlaag in ons beton is uw 
betonvloer extra slijtvast.

CONCRETE VEILIGHEIDSGARANTIES

No safety, no party. De eerste liters beton vloeien 
pas nadat de veiligheid van het werfpersoneel 
gegarandeerd is. Een geruststelling voor werkman, 
klant en opdrachtgever.

GRONDIGE WERFOPVOLGING

Zowel voor, tijdens als na de werken voeren we 
uitgebreide controles uit ter plaatse – inclusief 
bezoekrapport – en sturen we bij waar nodig. 

KLARE TAAL

Op kantoor, op de werf of aan de telefoon: alle 
communicatie verloopt op een openhartige en eerlijke 
manier, in het Nederlands. Zodat iedereen op elk 
moment perfect op de hoogte is.

40 JAAR ERVARING, 
1 BIJZONDERE BETONBELOFTE

U bent op zoek naar een partner die u steenharde garanties biedt, 
maar die uw project tegelijkertijd ook met hart en ziel waarmaakt.  
Die kwaliteit koppelt aan de juiste waarden, met het oog op 
100% tevredenheid. 

Bij Jos Eerdekens Betonvloeren gieten we onze unieke visie 
mee in beton. Zo is onze Bijzondere Betonbelofte voor eeuwig 
en onlosmakelijk verbonden aan volgende tien garanties.  
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SCHEURTJE? KOSTELOOS BIJGEWERKT!

Ontdekt u kort na de plaatsing toch een scheur die 
buiten de marges valt? Dan komen we deze kosteloos 
opvullen.

EXTREEM VLAK, EXTREEM VAKMANSCHAP

Een standaardafwijking van 9 mm? Uw betonvloer 
verdient beter. Schrijf gerust op: met een afwijking 
van amper 3 mm gieten we een ongezien vlakke 
vloerafwerking. En dat zonder dure machines, maar 
met pure vakkennis.

PROPERE WERF

Is de laatste vierkante meter afgewerkt? Dan zetten 
we onze kwaliteitsstempel in de vloer, als bewijs van 
onze Bijzondere Betonbelofte. Daarna laten we uw 
werf kraaknet achter. De eerste reiniging is trouwens 
volledig op onze kosten.

SERVICE TOT LANG NA HET DROGEN

Een hart voor beton stopt niet met kloppen eens de machines 
uitgeschakeld zijn. Ook na alle bedrijvigheid op de werf blijven 
onze diensten bereikbaar voor vragen. Een troef die onze klanten 
al veertig jaar lang appreciëren. 

KAARSRECHTE ZAAGLIJNEN

Hoe properder de zaaglijnen, hoe strakker de voeg en 
hoe mooier het eindresultaat. U mag rekenen op tijdig 
en technisch perfect uitgevoerde zaaglijnen.
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IN 5 STAPPEN NAAR EEN 
SUCCESVERHAAL

Uw project is uniek. Daarom bent u ook het best gediend met 
een partner die niet elke plaatsing als een standaardproject 
beschouwt. Iemand die uw vloer niet alleen volgens de regels van 
de kunst plaatst, maar ook het juiste advies vooraf en de beste 
service achteraf garandeert. Bij Jos Eerdekens Betonvloeren 
krijgt u een unieke begeleiding op maat. 

AANGENAME KENNISMAKING!
Wij willen oprecht uw verhaal horen. Vuur 
gerust al uw vragen op ons af. In ruil 
bieden we u onze jarenlange ervaring en 
professioneel advies. Daarna gaan we 
rond de tafel zitten met onze experten 
en bezorgen we u een eerste concreet 
voorontwerp.

INTENSIEVE VOORBEREIDING 
Akkoord met onze offerte? Dan gaan we 
meteen voor u aan de slag. We plannen 
een eerste werfbezoek in, bestellen de 
materialen op maat van uw project en 
adviseren u over eventuele aanpassingen. 
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TEVREDEN MET HET RESULTAAT? 
Op het einde van de werken is het tijd voor 
de oplevering. Samen overlopen we of het 
eindresultaat naar wens is en vinken we de 
allerlaatste vakjes af.

HYPERPROFESSIONELE UITVOERING 
Van de bekisting en het storten van 
het beton tot het uiteindelijke zagen en 
behandelen. U mag bij ons rekenen op de 
meest professionele gang van zaken. We 
houden ons op elk moment ter beschikking. 
Tijdens de werken voeren we nauwkeurige 
en strenge controles uit, zodat we op ieder 
moment kunnen bijsturen.

EEN SERVICE ALS BETON
Onze beloftes zijn in beton gegoten. U 
krijgt aan het einde van de samenwerking 
nog een Jos Eerdekens-certificaat als 
bewijs van onze service en blijven altijd 
beschikbaar in geval van vragen of 
eventuele latere behandelingen.
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Hoeveel projecten we tijdens de afgelopen veertig jaar hebben afgerond? 
Zo’n 13 miljoen vierkante meter. En de teller blijft lopen. We kunnen u dus met 

zekerheid garanderen dat geen enkele droom te groot is om te realiseren.

Kantoorgebouwen, winkelcentra, industriehallen, buitenlocaties, ...

Alles is mogelijk, want wij kijken verder dan het aantal vierkante meters. Laat 
volgende realisaties vooral voor zichzelf spreken.
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REFERENTIES

TRIBU

Jaar van oplevering: 2016
Nieuwbouw
Projectdetails:
• Parking in uitgewassen beton
• Kantoren met glad gepolierde 

betonvloer in naturelkleuren
• Impregnering
• Grondige reiniging en sealing
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Jaar van oplevering: 2009
Renovatie
Projectdetails:
• Binnenruimtes in uitgewassen 

beton
• Combinatie met gepolierde 

zwarte betonvloer
• Industriële look

C-MINE
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STUDIO PIET STOCKMANS

Jaar van oplevering: 2010
Renovatie
Projectdetails:
• Glad gepolierde betonvloer
• Naturelle betonkleur 
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GEHEIME OLDTIMERCOLLECTIE

Jaar van oplevering: 2012
Nieuwbouw 
Projectdetails:
• Glad gepolierde betonvloer in 

antracietkleur
• Hoogglans
• Sealing



ZETTEN WE ONS EENS SAMEN? 

Elk succesvol project begint met een openhartige kennismaking. 
Wie u ook tegenover u krijgt, bij Jos Eerdekens Betonvloeren nemen we volop de 
tijd om te luisteren naar uw ideeën. Neem dus zeker contact met ons op of spring 

eens binnen op ons kantoor.

Jos Eerdekens NV
Industrieweg-Noord 1195

3660 Oudsbergen

089/85.65.66
www.eerdekensjos.com 
info@eerdekensjos.com 


