
Nu de economie langzaam maar 

zeker hersteld, is het tijd om weer 

verder vooruit te kijken. Ook bij 

Daallin is de orderportefeuille beter 

gevuld dan in de afgelopen vijf jaar. 

Ondanks de mindere jaren, met  

name in onze branche, hebben we 

geen klagen gehad over de           

hoeveelheid werk.                                

Dit is mede te danken aan onze 

vaste klantenkring waar ook u deel 

van uit maakt. Daallin wil u bij deze 

dan ook bedanken voor het in ons 

gestelde vertrouwen in de            

afgelopen crisisjaren.                  

Om vaste klanten te behouden,   

bieden wij onze opdrachtgevers 

altijd kwaliteit en zekerheid. 

Het maken van kwaliteit kost geld, 

het niet maken van kwaliteit kost 

kapitalen. 

Daarnaast staat het milieu bij ons al    

jaren hoog in het vaandel. Dit blijkt uit 

onze ideeën, investeringen en het feit 

dat wij gecertificeerd zijn voor de        

co² prestatieladder.  

Wij gebruiken de meest zuinige trilplaten   

die er zijn, met zogenoemde stage-3b 

motoren. Maar momenteel zijn wij een 

elektrische stamper aan het testen.                      

We zijn benieuwd hoe deze innovatieve 

stamper zich profileert ten opzichte van 

de huidige benzinestampers.               

Als deze goed uit de test komt willen we 

alle stampers vervangen.                         

Hiermee voorkomen we lekkage van 

brandstof tijdens het tanken. Daarnaast 

gebruiken we dan geen benzine meer.  

We wensen u alvast een fijne vakantie 

en hopen ook na deze periode weer 

prettig zaken te doen. 

Kwaliteit en zekerheid 
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Inhoud: 

1: Kwaliteit 

2: Extra shovel 

3: Zuinig rijden 

4: 24 uurs service 

NIEUW! De volledig elektrische stamper.  
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Omdat we steeds vaker een 

kleine shovel in moeten huren 

t.b.v. het (machinale) straat-

werk hebben we een nieuwe 

knikmops gekocht. Hij is       

volledig gericht op het straat-

werk. Zo heeft de Knikmops 

een tegelriek, inveegborstel en 

een machinale bestratings-

klem. We hebben nu drie     

maten zodat we het formaat 

van de shovel op iedere klus 

kunnen afstemmen. 

Extra shovel 

Een rioolaansluiting kan ook  

‘s nachts verstopt zitten.   

Daarom staan wij dag en 

nacht paraat. We zijn altijd 

binnen een uur ter plaatse, 

meestal zelfs eerder. Onze 

vaste telefoonlijn staat naar de 

juiste persoon doorgescha-

keld. Ook tijdens de              

vakantieperiode.  

           015-3696134. 

Daallin, in de grond een goede zaak 

  Zuinig rijden 

 24 uurs service  

Momenteel zijn onze medewer-

kers een cursus zuinig rijden 

aan het volgen.                         

In onze volgende nieuwsbrief  

gaan we de resultaten hiervan 

met u delen! 


