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Delta Controls, dat sinds Januari 2016 deel uit maakt van de Veenstra Group, heeft meer dan 45 
jaar ervaring in het reviseren van afsluiters, regelkleppen en veiligheden. De Valve Revisie Shop in 
Spijkenisse bestaat uit een zeer moderne en volledig  ingerichte werkplaats en kantoorruimte. 
Totaal beschikt Veenstra Group nu over vier locaties voor het uitvoeren van de revisie 
werkzaamheden en beschikt daarmee over voldoende capaciteit om u te ondersteunen bij 
grootschalig onderhoud.

Wij zijn gespecialiseeWij zijn gespecialiseerd in revisie en onderhoud van alle soorten afsluiters, regelkleppen en 
veiligheden. Delta Controls heeft ruime ervaring in het plannen en uitvoeren van complete revisie 
en onderhoud werkzaamheden en is bovendien merk onafhankelijk. Onze uitgebreide 
serviceportfolio alsmede onze ondersteunende engineering zorgt ervoor dat wij klantgerichte 
oplossingen kunnen bieden.

Op het gebied van de afsluiter revisie kan Delta Controls u onder andere de volgende services 
leveren:
  
• Reparatie en revisie van alle merken kleppen en veiligheden.
• Modificaties en leveren van special parts, inclusief engineering.
• Uit- en inbouwwerkzaamheden.
• Revisie en reparatie op locatie.
• Assistentie bij voorbereiden stops.
• Start-up assistentie en commissioning.
•• Field audit services.

De Veenstra Group heeft momenteel revisie workshops in Emmen, Coevorden, Farmsum en 
Spijkenisse wat zorgt voor een goede dekking in heel Nederland. Delta Controls en alle Veenstra 
Group revisie locaties zijn ISO 9001 en VCA* gecertificeerd en bovendien in het bezit van het 
certificaat voor het zelfstandig reviseren en keuren van veiligheden en kleppen.

Delta ContDelta Controls is een ervaren partner voor onderhoud en revisie dat tevens beschikt over een zeer 
moderne workshop in Spijkenisse en gaat graag in gesprek over wat Delta Controls voor uw 
bedrijf kan betekenen.  
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Locatie dicht bij het Botlek gebied Regelkleppen revisie

Hypermoderne workshop Moderne testfaciliteiten

Kwalitatieve service Spare parts en engineering


