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Bel ons en wij zorgen ervoor dat een 
compleet team van gedreven vakmensen 
u van de juiste service voorziet.

Breko is een gecertificeerd IVR keuringsstation en een erkend ABC dealer.



Kade

Draaierij

Service

Nieuwbouw

Breko ontwikkelt en bouwt binnenvaartschepen, coasters en zeeschepen voor het 
transport van droge lading, containers, chemicaliën, gas, minerale- en eetbare olie en 
bitumen. Maar ook voor het ontwerp en de bouw van een passagiersschip bent 
u bij Breko aan het juiste adres. Leg ons uw wensen voor en wij bieden u een passende 
oplossing waarbij u – onze klant - centraal staat. 

Inmiddels meer dan 100 bouwnummers verder sinds de oprichting, kan met recht gesteld worden dat 
Breko in ontwerp, afbouw en ombouw een klinkende naam is voor zowel de binnenvaart als de scheepvaart, 
die vooruitstrevende en hoogwaardige schepen levert.

Bij Breko staat een gemotiveerd team van gedreven vakmensen dag 
en nacht, zeven dagen per week, op de door u gewenste locatie, voor u klaar 
om uw continuïteit te waarborgen. 

Op onze werf of bij u aan boord verrichten wij tal van werkzaamheden zoals onderhoud en reparatie van 
alle merken dieselmotoren, stuurwerken, hydraulische systemen, keerkoppelingen, ladingpompen, elek-
trische installaties of ander soort onderhoud. Snelheid, vakmanschap, kostenbesparing en motivatie zijn 
kernwaarden die er borg voor staan dat u effectief en efficiënt wordt geholpen. Breko is een gecertificeerd 
IVR keuringsstation en een erkend ABC dealer.

Alles in eigen huis
•  werkoppervlakte van zo’n twee 
      hectare een 160 meter lange kade

•  voldoende ruimte voor meerdere 
      schepen

•  twee stevendokken voor snelle 
      (boeg) schroef-, roer- en overige 
      onderwaterreparaties

•  fabriekshal met eigen draaierij

•  een eigen afdeling hydrauliek

•  alle benodigde expertise 
      ten behoeve van ijzerwerk

•  mobiele servicedienst

Reparatie

Motordelen

Breko is uw partner
Wij zijn uw partner die alles in huis heeft om 
van concept tot realisatie een nieuwbouwpro-
ject op maat te leveren. Ook zijn wij door een 
gedegen voorbereiding en engineering in staat 
om optimale kwaliteit te leveren. Gedurende 
het gehele traject adviseren wij u op technisch 
en economisch gebied om zo het project bin-
nen het budget te leveren. 

Breko heeft goed opgeleide 
en gemotiveerde vakmensen in 

dienst die allen conform de geldende 
standaarden en normen hun werkzaamheden 

verrichten. Om veiligheid en kwaliteit te 
verzekeren zijn al onze medewerkers VCA 

(VGM Checklist Aannemers) gecertificeerd. 

 ‘Inmiddels meer dan 
100 bouwnummers 

verder sinds de 
oprichting.’

Perfecte samenwerking
Zorgvuldig worden toeleveranciers gekozen die 
in samenwerking met ons vakkundige personeel 
zorgen voor een vlekkeloze bouw en afbouw. 
Door de jarenlange expertise zijn wij ingesteld 
op het leveren op maat en naar wens.

Of uw schip nu in 
Nederland ligt of 
ver daarbuiten, 
de servicemensen 
van Breko staan 
voor u klaar. 

 ‘Breko beschikt
over alle faciliteiten 
die bij onderhoud, 

reparatie en 
nieuwbouw van 

moderne schepen 
behoren.’


