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SLURINK BUNKERSTATIONS
verzorgt veiligheidskeuringen aan de binnenvaart

Veilig en betrouwbaar
Met partner BrandbeveiligingsBedrijf Liebrand 

BV hebben we een mooie samenwerking 
opgezet in het nieuwe bedrijf Safe4Sure. Liebrand 

heeft een enorm lange staat van dienst en grote 
expertise in het keuren van veiligheidsmiddelen. De 

afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met 
het behalen van alle verdere noodzakelijke vergunningen 

en certifi caten.

Lobith
In Lobith vinden de keuringen plaats op het ponton beneden het 

bunkerstation Service Centrum Lobith. Deze ligplaats is geweldig: 
wat is er makkelijker voor de klant om zijn materiaal te laten keuren 

of wisselen, bijvoorbeeld tijdens het bunkeren. U kunt zo aanleggen 
op dit ponton. Op deze manier betaald u geen hoge voorrijkosten.

Dordrecht
Ook in Dordrecht kunt u uw veiligheidsmiddelen ter keuring 
aanbieden op het bunkerstation. Hier regelt Peter Huizinga met 
veel enthousiasme al uw veiligheidszaken.

Service en Kwaliteit
Met Safe4Sure breiden wij ons servicepakket voor de 
binnenvaart uit. Ons jarenlange motto is niet voor niets: 
Service en Kwaliteit!

Meer informatie? 

Slurink Bunkerstations start samen met 
BrandbeveiligingsBedrijf Liebrand BV uit Ulft 
het nieuwe keurings-station: Safe4Sure. 

U kunt bij Safe4Sure terecht voor 
keuringen van aller-hande 
eiligheidsmiddelen aan 
boord van uw schip.

KEURINGSSTATION VOOR DE BINNENVAART   |   SERVICE EN KWALITEIT!

WWW.SAFE4SURE.NL

+31(0) 658 892 368

Met de keuring van allerhande 
veiligheidsmiddelen onder de bedrijfsnaam 
Safe4Sure, breidt Slurink het servicepakket 
voor de binnenvaart flink uit. En dat is een 
mooie stap, waarmee de klant nog beter kan 
worden bediend, zo verwacht het bedrijf. 
,,Wij menen met BrandBeveiligingsBedrijf 
Liebrand een heel mooie samenwerking 
te hebben opgezet’’, verwoorden Alwin en 
Rob Slurink, eigenaars van het gelijknamige 
bunkerbedrijf. ,,BrandBeveiligingsBedrijf 
Liebrand heeft een enorme staat van dienst 
en beschikt over een grote expertise wat 
betreft het keuren van veiligheidsmiddelen.’’
De locatie van Safe4Sure is ook 
geweldig, benadrukken de gebroeders 
Slurink. De veiligheidskeuringen worden 
namelijk uitgevoerd op de bak achter het 

bunkerstation in Lobith. Die combinatie 
is natuurlijk perfect. ,,De klant kan zijn 
materialen laten keuren of wisselen tijdens 
bijvoorbeeld het bunkeren’’, schetst Alwin 
Slurink de situatie ter plekke. ,,Je schiet 
zo even aan op deze bak. En van dure 
voorrijkosten is al helemaal geen sprake.’’ 
Ideaal dus. ,,Op deze fraaie locatie aan het 
water was voorheen Wittekamp Safety 
Centre gevestigd’’, verduidelijkt Alwin 
Slurink verder hoe het bunkerstation tot 
deze uitbreiding van de activiteiten is 
gekomen. ,,Wij verhuurden deze locatie aan 
het bedrijf.’’
Aan die situatie kwam echter een einde, 
want Wittekamp Safety Centre beëindigde 
enige tijd geleden de bedrijfsactiviteiten 
op die plek. Dat zette Alwin en Rob Slurink 

aan het denken. Het idee ontstond om 
het keuren van veiligheidsmiddelen op te 
pakken. Dat is uiteraard een andere tak 
van sport voor de specialist in de levering 
van onder andere gasolie, smeerolie en 
scheepsartikelen aan de binnenvaart en 
visserij. Maar Alwin en Rob Slurink vonden 
dat dit geen beletsel mocht zijn. ,,We wilden 
deze activiteiten echt erg graag oppakken’’, 
aldus Alwin. ,,En dat met de service en 
kwaliteit, zoals men dat van ons gewend is’’, 
vult Rob aan. 
Met het vinden van de ideale partner 
wat betreft deze werkzaamheden in 
BrandBeveiligingsBedrijf Liebrand was 
de definitieve beslissing vervolgens 
snel genomen. Robert Liebrand zal de 
dagelijkse leiding hebben over de locatie 
van Safe4Sure.

De veiligheidskeuringen zullen zich niet tot 
Lobith beperken. Ook in Dordrecht wordt 
de binnenvaart de mogelijkheid geboden 
om veiligheidsmiddelen ter keuring aan 
te bieden. Het bunkerstation in Dordrecht 
wordt daarmee een dependance van 
Safe4Sure Lobith. In Dordrecht regelt Peter 
Huizinga met groot enthousiasme de zaken.
,,De afgelopen maanden zijn wij druk bezig 
geweest met het behalen en verkrijgen van 
alle noodzakelijke papieren en certificaten’’, 
vertelt Alwin Slurink. Dat is allemaal rond, 
waardoor Safe4Sure nu optimaal gesteld 
staat. Daarmee begint een fraai nieuw 
hoofdstuk voor het familiebedrijf dat al 
ruim anderhalve eeuw (!) verbonden is aan 
de binnenvaart en zich, zoals Alwin en Rob 
Slurink benadrukken, altijd probeert te 
onderscheiden in service en kwaliteit. ,,Niet 

voor niets is dat al jarenlang het motto van 
ons bedrijf.’’

Uiteraard blijft de gebruikelijke 
dienstverlening verder ongewijzigd. 
En zoals de klant van de diverse door 
Nederland verspreide bunkerstations 
gewend is, voert die service ver. Alle 
bunkerstations bieden een groot en divers 
aanbod aan scheepsartikelen en hebben 
een boodschappenservice voor levering 
aan boord. In Dordrecht kunnen ook 
boodschappen van supermarkten elders 
tijdelijk in een koeling van Slurink worden 
bewaard. En in Zaltbommel staat een 
bedrijfsauto klaar, waarmee opvarenden in 
de omgeving even boodschappen kunnen 
doen. Dat zijn slechts enkele voorbeelden 
van de mogelijkheden die Slurink biedt. 
Alwin Slurink: ,,Voor ons is niet veel te gek. 
En met onze nieuwe keuringsservice menen 
wij als bunkerstation een nog hoger level 
aan service te kunnen bieden. We hebben 
er veel zin in.’’

Behoefte aan meer informatie over 
Safe4Sure of de overige activiteiten van 
Slurink Bunkerstations? Neem vrijblijvend 
contact op via 0316-541574/06-58892368 
(de locatie in Lobith) of 078-6133177 (de 
locatie in Dordrecht). Of bezoek de website: 
www.slurink.nl. 

SLURINK BUNKERSTATIONS 
breidt servicepakket uit 
met veiligheidskeuringen 
voor de binnenvaart

Slurink bunkerstations verzorgt vanaf nu ook 
veiligheidskeuringen aan boord van binnenvaartschepen. 
Dat gebeurt achter het bunkerstation in Lobith én 
in Dordrecht. Hiertoe is Slurink bunkerstations een 
samenwerking aangegaan met BrandBeveiligingsBedrijf 
Liebrand uit Ulft. 
Claudia Langendoen

De steiger van Safe4sure in Lobith.

Slurink voegt met de nieuwe 
keuringsservice een nieuwe dimensie 

toe aan de dienstverlening. 
De veiligheidskeuringen worden 

uitgevoerd door onder anderen Bart 
Koppenol.

In Dordrecht regelt 
Peter Huizinga de zaken.


