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CALAMITEITEN

Gegarandeerd binnen 2 tot 3 uur een duikteam ter 
plaatse! DTS levert service op maat - 365 dagen per 
jaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Voor het 
melden van calamiteiten hebben wij een gemakkelijk 
te onthouden nummer in het leven geroepen: 088 365 
24 07. Duikbedrijf DTS is gecertificeerd volgens VCA* 
2017 6.0 en ISO 9001-2015, waardoor ook tijdens 
calamiteiten de kwaliteit en continuïteit worden 
gewaarborgd.

Eerste hulp bij acute noodgevallen

Snel, daadkrachtig en deskundig handelen: daar draait 
het om bij Duikbedrijf DTS. Zoals wanneer een sluisdeur 
niet wil sluiten. Voor de veiligheid van bewoners en 
omwonenden. Voor het milieu. Of voor de continuïteit 
van een bedrijfsproces, bijvoorbeeld binnen de scheep-
vaart. DTS is 24/7 te bereiken op 088 365 24 07 voor 
calamiteitenmanagement en -onderzoek en om direct 
inzicht te geven in de feitelijke situatie. 
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Drie Noordelijke Provinciën

Met een gestructureerde aanpak, de juiste instelling en ons 
moderne wagenpark zijn wij in staat bij calamiteiten de 
schade zo veel mogelijk te beperken of, nog beter, te 
verhelpen. Ons werkgebied ligt hoofzakelijk in de drie 
noordelijke provinciën, waar wij meestal binnen 60-90 
minuten op locatie aanwezig zijn. Wij werken in opdracht 
van particulieren, bedrijven, waterschappen, provincies, 
gemeenten en Rijkswaterstaat.

Verzekering

Ook schadeverzekeraars en verzekerden kunnen dag en 
nacht of in weekenden bij ons terecht. Onze duikplatformen 
zijn uitgerust met de modernste videoapparatuur, waardoor 
wij in staat zijn om eventuele schades of afwijkingen in 
beeld te brengen bij minimaal zicht. De eventuele werk-
zaamheden die verricht moeten worden om de calamiteit te 
verhelpen kunnen tijdens  de service ook goed in beeld 
worden gebracht. Dit alles komt een degelijke dossiervor-
ming en vlotte afhandeling ten goede, voor zowel de 
verzekeraar als gedupeerde. Wij zullen altijd proberen met 
alle betrokken partijen in dialoog te blijven - onafhankelijk 
en transparant.



DAT IS UNIEK IN
NEDERLAND
Naast een snelle service beschikt DTS over een gewaar-
borgd veiligheids- en kwaliteitssysteem. Bij registratie 
in ons systeem zijn de duikers verplicht documenten 
als legitimatiebewijs, duikcertificaten, gezondheidsver-
klaringen en overige certificaten in te dienen. Wanneer 
een certificaat verloopt krijgt zowel de duiker als DTS 
daar een melding van. Dankzij deze verplichte registra-
tie heeft DTS inzage in de specialistische kennis, 
vaardigheden en bevoegdheden waarvoor de duikers 
zijn opgeleid en gecertificeerd. Hierdoor is DTS in staat 
gegarandeerd binnen 2 tot 3 uur een duikteam – naar 
wettelijke verplichting bestaand uit 1 duikploegleider, 
1 standby duiker en 1 uitvoerend duiker - ter plaatse te 
krijgen wat beschikt over de juiste capaciteiten en 
vakkennis voor uw opdracht. Dat is uniek in Nederland! 

Onderscheidend, innovatief en kosten- 
besparend
DTS biedt oplossingen op maat, zowel binnen als 
buiten de calamiteitenservice.
Slimmer, handiger en onafhankelijk: dat zijn de 
kernwoorden waarmee DTS haar snelle service door  
innovatieve oplossingen onderstreept. Een uniek 
concept waarmee DTS zich niet alleen op vooruitstre-
vende wijze onderscheidt van andere (grote) duikbe-
drijven, maar tevens haar positie verstevigt binnen de 
calamiteitenservice. 

Actief meebewegen, alert inspelen op ontwikkelingen, 
voortdurend innoveren en waar mogelijk kostenbespa-
rende maatregelen nemen. Dat is de visie van DTS op 
ondernemen. Daarmee gaat DTS duidelijk een stapje 
verder dan het uitsluitend tevreden stellen van klanten, 
met als uiteindelijk doel u als klant optimaal te ontzor-
gen en te voorzien van goed onderbouwde adviezen.

DTS: uw partner bij calamiteiten
Het kwaliteitsmanagementsysteem, aandacht voor 
onderwatermanagement en knowhow vormen de 
fundamentele ingrediënten van DTS. Calamiteiten en 
schades handelen wij slagvaardig, objectief en eerlijk 
af; wij geven onafhankelijk advies en service op locatie. 
Dit maakt DTS tot een volwaardig partner: de juiste 
keuze bij calamiteiten.  
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• DTS is professioneel en deskundig. Wij beschikken over de
   modernste apparatuur en al onze duikers zijn goed 
   opgeleid en gecertificeerd.
• DTS werkt volgens duidelijke en transparante procedures,
   ondersteund door ons kwaliteits- en veiligheidsmanage-  
   mentsysteem..
• DTS is volledig onafhankelijk. Opdrachtgevers en 
   gedupeerden kunnen rekenen op eerlijk, onafhankelijk en 
   goed onderbouwde advies.
• Rapportages worden opgesteld op basis van feitelijke 
   constateringen, ondersteund met beeldmateriaal.
• DTS staat voor een slagvaardige, objectieve en praktische 
   aanpak en gaat de dialoog aan met alle betrokken partijen
   om tot een passende oplossing te komen.
• Veiligheid en kwaliteit staan bij DTS altijd centraal.

Waarom DTS inschakelen bij 
calamiteiten?

088-3652407




