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aantal markten
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Zonder voldoende aandacht voor kwaliteit en veiligheid 
kunnen deze objecten een gevaar vormen voor zowel  
mensen als voor het milieu. Het borgen van materiaal
kwaliteit en bescherming tegen corrosie zijn daarom van 
vitaal belang. MME Group is uw partner in het bereiken 
van deze doelen.

MME Group is een familiebedrijf dat meer dan 50 jaar 
geleden is opgericht. Sindsdien is het uitgegroeid tot 
een wereldwijd opererende en gerespecteerde speler in 
verschillende takken van sport. Hieronder vallen onder 
andere (Niet) Destructief Onderzoek, Maritieme Surveys, 
Kathodische Bescherming, Aangroeipreventie, Rope  
Access, Aluminium toegangssystemen en Speel &  
Recreatieveiligheid.

Onze oplossingen helpen u de integriteit en winst
gevendheid van materieel en producten voor hun gehele 
levenscyclus te borgen. Hierdoor helpen we de levens te 
beschermen van degenen die er dagelijks mee in aan
raking komen.

Scan de QRcodes in deze brochure 
met de camera app van uw telefoon 
voor meer informatie

A Longer Life
Oplossingen voor een groot aantal 
markten

De mensheid creëert steeds grotere objecten. Onze maat
schappij kan niet meer functioneren zonder bruggen,  
schepen, boorplatformen, raffinaderijen en andere complexe 
structuren. 
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Na vanuit het Verenigd Koninkrijk te zijn geëmigreerd 
startte Cedric Talbot in 1963 het bedrijf Materiaal Metingen 
NV. Hij was één van de pioniers die het potentieel van 
het gebruik van ultrasone technologie voor maritieme 
inspecties zagen. De eerste modellen van deze apparatuur 
voor NietDestructief Onderzoek waren groot en onhandig. 
Het niet hoeven boren van gaten in de scheepshuid maakte 
het echter meer dan de moeite waard en deze technologie 
vond al snel zijn toepassing in de hele maritieme industrie.

Na enkele jaren breidde Cedric de activiteiten van het be
drijf uit naar corrosiepreventie voor schepen, offshoreplat
forms en industriële installaties door een partnerschap 
aan te gaan met het Britse Wilson Walton Ltd. De zaken 
namen een vlucht toen het bedrijf door oliemaatschappij 
Shell werd ingehuurd voor het inspecteren van hun gehele 
tankervloot. Met dergelijke referenties was Materiaal  
Metingen al snel een vertrouwde partner van oliemaat
schappijen zoals Exxon, Total, Aramco, Chevron en Texaco.

Met behulp van het wereldwijde netwerk in de scheep
vaartindustrie begon het bedrijf hoogwaardige Harbinger 
aluminium toegangssystemen te verkopen. Vanaf de jaren 
‘80 werden de activiteiten nog verder uitgebreid naar  
een breed scala aan diensten op het gebied van Niet 
Destructief Onderzoek (NDO). Deze diensten werden  
in alle industriële sectoren vanuit diverse vestigingen  
in Nederland aangeboden.

Vanaf het begin van de jaren ‘90 deed het bedrijf, dat vanaf 
toen bekend stond als MME Group, een aantal strategische 
overnames. Na het overnemen van het NDOopleidings
centrum van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij in 
1989 werd een jaar later Materiaal Metingen Europe B.V. 
opgericht. Deze divisie specialiseerde zich verder in het 
ontwikkelen van hoogwaardige systemen ter voorkoming 
van corrosie en biologische aangroei. In 1993 werd het de
structief laboratorium van het Nederlandse Van Leeuwen 
Buizen eveneens overgenomen. In dat zelfde jaar opende 
MME Group een gieterij voor opofferanodes in het Verenigd 
Koninkrijk. Met deze uitbreidingen was het bedrijf een 
belangrijke speler geworden op het gebied van materiaal
kunde, inspecties en corrosiepreventie.

Tegenwoordig is MME Group nog steeds een familie
bedrijf dat over de hele wereld actief is in offshore olie en 
gaswinning, offshore wind, scheepvaart, civiele techniek, 
machinebouw en andere industrieën. Het biedt een breed 
pakket aan producten en diensten die eigenaren, operators 
en producenten helpen met het realiseren van “A Longer 
Life” voor hun materieel en producten. Met meer dan 250 
medewerkers, 7 vestigingen in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk en een wereldwijd agentennetwerk staat MME 
Group voor u klaar!

Geschiedenis
A Longer life sinds 1963…

Vroeger, vóór de jaren ‘60 van de vorige eeuw, werden inspecties aan boord 
van schepen gedaan door gaatjes in de romp te boren om de staaldikte te 
bepalen. Dat was natuurlijk een inefficiënte en kostbare methode.
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Offshore Olie & Gas
Of u nu te maken hebt met bestaande assets, nieuwbouw of productie van com
ponenten, het is van vitaal belang om een betrouwbare partner te hebben voor 
kwaliteitsborging, het monitoren van conditie en bescherming tegen corrosie.

Offshore Wind
Corrosie is één van de grootste bedreigingen voor de langetermijnintegriteit en 
winstgevendheid van Offshore Windparken. Onafhankelijk van de levenscyclus, 
heeft u inzicht nodig in de exacte staat van uw assets en moet bescherming 
tegen corrosie geborgd zijn.

Machinebouw & Staalconstructie
De maakindustrie vormt de ruggegraat van de wereldwijde economie. Bedrij
ven die onderdelen, systemen en grote constructies produceren maken de 
vooruitgang op het gebied van transport, infrastructuur en (duurzame) energie 
mogelijk.

Scheepvaart
Zakelijk succes voor u als scheepseigenaar hangt voor een groot deel af van 
externe factoren waarover u geen controle hebt. Wat u wel in hand hebt is de 
manier waarop u uw operations runt en hoe u uw schepen onderhoudt.

Marktsegmenten
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Scheepsbouw & Scheepsreparatie
De beste manier om een hoog percentage terugkerende klanten te hebben is 
door schepen af te leveren die veilig en efficiënt blijven werken, lang nadat de 
garantieperiode verstreken is. Voor een groot deel hangt dit af van de leveran
ciers die u selecteert.

Civiele Techniek & Infrastructuur
Civiele en infrastructurele werken zijn altijd bedoeld om meerdere decennia 
mee te gaan. Dit maakt het monitoren van conditie en bescherming tegen 
 corrosie topprioriteiten van de asset manager.

Procesindustrie & Energie
Om draaiuren, efficiëntie en TCO te optimaliseren heeft u gedetailleerd inzicht 
nodig in de staat van uw productiefaciliteiten. De informatie stelt u in staat op 
data gebaseerde onderhoudsstrategieën te implementeren.

Megajachten & Pleziervaart
Megajachten zijn het absolute toppunt van vakmanschap op het gebied van 
scheepsbouw. Degenen die zicht deze categorie vaartuigen kunnen veroorloven 
eisen niets dan het allerbeste. Onder onze gewaardeerde klanten bevinden zich 
de bekendste namen in de Nederlandse en wereldwijde jachtbouw.

Recreatie
Eigenaars en beheerders van speeltoestellen en attracties zijn verplicht om 
ervoor te zorgen dat dit materieel blijft voldoen aan de geldende regelgeving. 
MME Group biedt diverse diensten die u hierbij helpen.
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Of u zich nu bezighoudt met productie of het managen van 
industrieel materieel, het borgen van materiaalkwaliteit is 
een topprioriteit. De kwaliteit van laswerk en andere pro
ductieprocessen kan uw succes letterlijk maken of breken.

Onze efficiënte NDOdiensten helpen u discontinuïteiten 
te ontdekken in basismateriaal, producten, installaties en 
materieel. Dit biedt u asset managementdata waarmee u 
schade en de daarmee samenhangende kosten als gevolg 
van materiaalfalen kunt voorkomen. Vanaf de inkoop van 
basismateriaal, gedurende de productiefase en tot aan 
het einde van de levenscyclus van assets helpen we u met 
het monitoren van materiaalkwaliteit. Uiteindelijk helpen 
deze diensten u operationele efficiëntie en compliance met 
relevante normen te realiseren.

Wij passen de volgende NDOmethodes toe:
• Ultrasoon Onderzoek (UT)
• Radiografisch Onderzoek (RT)
• Magnetisch Onderzoek (MT)
• Penetrant Onderzoek (PT)
• Eddy Current Onderzoek (ET)
• Visueel Onderzoek (VT)
• Hardheidsmetingen

Niet-Destructief 
Onderzoek (NDO)

Gebruikt in deze markten:

Materiaalfalen voorkomen & 
compliance borgen

mme.group/ndt2
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Het doorlopende proces van innovatie in engineering 
betekent dat constructies en systemen steeds complexer 
worden.Tegelijkertijd worden de eisen op het gebied van 
prestaties, duurzaamheid en efficiëntie steeds hoger. 
Conventionele NDOmethodes voldoen niet altijd aan die 
hoge eisen.

MME Group gebruikt een aantal geavanceerde NDO 
methoden die  verbeterde resultaten, makkelijkere inter
pretatie en snellere inspecties bieden. De inspectieresul
taten van deze geavanceerde technieken worden digitaal 
vastgelegd waardoor ze makkelijker opgenomen kunnen 
worden in papierloze projectworkflows.

Ons technisch bureau staat u ter dienst om specifieke uit
dagingen aan te gaan en maatwerk inspectiemethodieken 
uit te werken. Bekijk hieronder het overzicht van de gevan
ceerde NDOmethodes die wij gebruiken. Neem contact 
met ons op om erachter te komen hoe we u kunnen helpen 
besparingen op onderhoudskosten te realiseren met  
verbeterde kwaliteit en betrouwbaarheid van inspecties.

Wij passen de volgende geavanceerde NDOmethodes toe:
• Digitale Radiografie (DR)
• Phased Array Onderzoek (PA)
• TimeofFlight Diffraction (ToFD)
• Geautomatiseerd Ultrasoon Onderzoek (AUT)

Geavanceerd NDO
Voorsprong door innovatieve  
technieken

Gebruikt in deze markten:

mme.group/andt2
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Betrouwbare en kostenefficiënte conditiebepaling van een 
schip is niet alleen belangrijk voor de scheepseigenaar. 
Het betekent ook betrokkenheid bij zowel de maatschap
pij als het milieu. Vanaf de beginjaren heeft MME Group 
scheepseigenaren geholpen met het realiseren van  
“A Longer Life” voor hun vloot. Vóór de jaren ’60 werden 
inspecties aan boord van schepen uitgevoerd door gaatjes 
in de scheepshuid te boren om de dikte te meten.  
Uiteraard was dit een inefficiënte en dure methode. MME 
Group was een van de pioniers die het gebruik van ultra
sone technologie voor wanddiktemetingen introduceerde 
in de maritieme industrie.

Tegenwoordig biedt onze Marine Survey Division een 
totaalpakket aan inspectiediensten die scheepseigenaren 
en operators in staat stellen om de integriteit, compliance 
en winstgevendheid van hun schepen voor de volledige 
levenscyclus te borgen.

Naast Ultrasone Wanddiktemetingen (UTM) is onze Marine 
Survey Division gespecialiseerd in:
• Visuele coating en scheurinspecties
• Staalvervangingscalculaties en surveys
• Metingen op verzoek van eigenaar
• Corrosieinspecties
• Ultrasone Lektesten
• Videoinspecties (CCTV)
• Condition Assessment Programs (CAP/CAS)
• Predocking inspecties
• Rope Access voor UTM en NDO (IRATA gecertificeerd)

Maritieme Surveys
Uw partner voor integriteit, 
compliance en winstgevendheid 
van uw vloot

Gebruikt in deze markten:

mme.group/mas2
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MME Group is gecerti-
ficeerd voor UTM-
inspecties door de 
volgende klassebureaus:
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Het maken van betrouwbare constructies en producten 
begint bij de kwaliteit van het basismateriaal. Zowel de 
primaire productieprocessen als de daarop volgende 
bewerkingen zoals machineren, warmtebehandeling en 
andere processen kunnen de materiaaleigenschappen 
beïnvloeden. Het bepalen of gebruikte materialen voldoen 
aan de geldende normen en vereisten speelt daarom in 
alle industrieën een belangrijke rol.

Ons specialistische Laboratorium voor Destructief Onder
zoek heeft tientallen jaren ervaring in het ondersteunen 
van producenten van basismateriaal en Original Equip
ment Manufacturers (OEMs) op dit gebied. De combinatie 
van zowel nietdestructief als destructief onderzoek  
en een inhouse werkplaats voor het vervaardigen van 
teststalen betekent dat MME Group hoogwaardige test  
en inspectiediensten kan leveren met korte levertijden en 
tegen scherpe tarieven.

Onze specialismen:
• Lasonderzoek t.b.v. lasmethode/lasserkwalificaties 
 volgens EN15614 / ISO 96061 / ASME en AWS
• Testen i.v.m. “opwaarderen” van metalen halfproducten 
 (platen, buizen, assen, smeed en gietstukken)
• Bouten, moeren en andere mechanische verbindings
 middelen volgens ISO 898
• Tandwielen (o.a. bepaling hardingsdiepte)
• Onderzoek van snijkanten volgens EN10902 (ruwheid, 
 hardheid, haaksheid)
• Schadeonderzoek

Destructief 
Metallurgisch 
Laboratorium
Kwaliteit beproeven van 
basismateriaal tot eindproduct

Gebruikt in deze markten:

mme.group/lab2
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Het veilig uitvoeren van werk op hoogte vormt altijd een 
uitdaging. Conventionele middelen zoals hoogwerkers 
of steigers zijn niet in alle situaties te gebruiken. Vaak is 
Rope Access dan een kostenefficiënt en veilig alternatief. 
In veel gevallen is dankzij de keuze voor Rope Access een 
reductie van de totale projectduur van 50% of zelfs meer 
mogelijk. Hetzelfde geldt voor het aantal gewerkte uren 
“at risk”. Daarnaast is het meestal mogelijk om Rope 
Access werkzaamheden uit te voeren zonder productie
processen stil te leggen of een gebouw tijdelijk te sluiten.  

MME Group heeft tientallen jaren ervaring in het toepas
sen van Rope Access technieken volgens de hoogste  
veiligheidstandaarden zoals IRATA, VCA**, NOGEPA en 
EUSR. Onze inhouse pool van IRATAgecertificeerde  
technici en supervisors bestaat uit meer dan 50 specialis
ten. Daarnaast hebben wij al het benodigde materieel  
in eigendom. Wij kunnen daarom uitzonderlijk korte  
mobilisatietijden realiseren. Neem contact met ons op om 
te ontdekken welke meerwaarde ons specialisme op het 
gebied van Rope Access voor uw organisatie kan hebben.

Onze rope accessdiensten omvatten:
• Inspecties
• Onderhoud & Reparatie
• Hijs en heftechniek
• Rescue
• Consultancy

Rope Access
Een veilig en kostenbesparend  
alternatief

Gebruikt in deze markten:

mme.group/ra2
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A Longer Life voor materialen, producten en constructies 
is alleen mogelijk met bekwaam personeel. Zich bewust 
van dit belang heeft MME Group in 1969 het eerste op
leidingscentrum voor NietDestructief Onderzoek (NDO) 
opgericht. Onze inhouse opleidingsfaciliteiten maken  
het mogelijk om de kwalificaties van onze onderzoekers 
doorlopend verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de 
efficiëntie en flexibiliteit die de klanten van onze Testing  
& Inspection Division waarderen.

Naast het opleiden van onderzoekers van MME Group 
traint ons NDT Training Centre ook medewerkers van 
andere keuringsinstellingen, kwaliteitsdiensten en labora
toria. Deelnemers die slagen voor het examen en voldoen 
aan de andere eisen van de norm krijgen een certificaat 
dat in overeenstemming is met ISO 9712. Deze certificaten 
worden afgegeven door Hobéon SKO.

Ons cursusaanbod:
• Cursus Wervelstroomonderzoek (ET)
• Cursus Radiografisch Filmlezen (RI)
• Cursus Magnetisch Onderzoek (MPI)
• Cursus Penetrant Onderzoek (PT)
• Cursus Radiografisch Onderzoek (RT)
• Cursus Ultrasoon Onderzoek (UT)
• Cursus Visuele Inspectie (VT)

NDO Trainingen
Investeren in Human Capital

Gebruikt in deze markten:

mme.group/tra2
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Spelen is onmisbaar voor een goede intellectuele,  
sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Speeltoestellen zijn daarom overal in onze 
leefomgeving te vinden. Denk bijvoorbeeld aan (indoor) 
speeltuinen, pretparken, schoolpleinen, zwembaden en 
sportterreinen. Kinderen kunnen alleen van de bevorder
lijke invloed van spelen genieten wanneer dit op een 
veilige manier gebeurt. 

In Nederland moeten alle speeltoestellen die niet be
doeld zijn voor privégebruik daarom volgens het Waren
wetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS) gekeurd 
worden. MME Group is door het Ministerie van Volksge
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkend als een Aange
wezen Keuringsinstantie (AKI) voor het uitvoeren van deze 
keuringen.

A Longer Life begint letterlijk met het creëren van een 
veilige speelomgeving voor de jongste en meest kwetsbare 
leden van onze maatschappij.

MME Group is uw partner voor: 
• Wettelijke keuringen
• Operationele inspecties
• Head Injury Criterion (HIC) test

Speel- & 
Recreatieveiligheid
Speel op veilig

Gebruikt in deze markten:

mme.group/prs2



21



22



23

Naast coating is de standaard methode om het staal van 
objecten die zich onder water bevinden te beschermen 
het gebruik van opofferanodes. Deze worden gemaakt 
van een actiever of minder edel metaal (meestal zink of 
aluminium). De opofferanodes worden op de staalstruc
tuur bevestigd en omdat zij makkelijker corroderen dan 
het staal gaat de staalstructuur werken als een kathode. 
De elektronen verlaten de structuur via de anodes die 
hierdoor langzaam oplossen. Het toepassen van dit  
natuurkundige principe zorgt ervoor dat de staalcon
structie wordt beschermd tegen corrosie.

MME Group heeft brede ervaring in het toepassen van 
opofferanodes voor het beschermen van de volgende typen 
staalconstructies:

• Alle zeegaande schepen (romp, ballasttanks, zeekasten, 
 thrustertunnels, roeren)
• Offshoreplatforms
• Fundaties van offshore windturbines
• Offshore pijpleidingen
• Natte infrastructuur (droogdokken, pieren, sluizen, 
 kademuren, steigers)

Alle zink en aluminium anodes in ons assortiment worden 
geproduceerd in onze ISO 9001 gecertificeerde giete
rij in Faversham (VK). Met een distributiecentrum in de 
regio Rotterdam kunnen wij een breed assortiment aan 
anodes binnen enkele dagen uit voorraad op bijna iedere 
locatie in Europa leveren. Wij leveren ook diensten voor 
het aanbrengen van opofferanodes. Dit kan zowel onder 
water, met duikers, als boven water, met behulp van Rope 
Accesstechnieken.

Opofferanodes
De standaard methode voor 
het voorkomen van corrosie

Gebruikt in deze markten:

mme.group/sa2
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Het toepassen van opofferanodes is een passieve bescher
mingsmethode die zich niet aanpast aan veranderende 
omstandigheden zoals beschadiging van de coating of 
verandering van het zoutgehalte van het water. Het volume 
van opofferanodes wordt berekend voor een bepaalde 
levensduur waarna ze moeten worden vervangen.

Impressed Current Cathodic Protection (ICCP) systemen 
bestaan uit één of meer referentiecellen en meerdere 
ICCPanodes die via een power unit met elkaar verbonden 
zijn. De referentiecellen meten het elektrische potentiaal 
onder water en op basis van deze informatie bepaalt de 
power unit de sterkte van de stroom die de ICCPanodes 
uitzenden. De opgedrukte stroom zorgt ervoor dat het 
corrosieproces niet plaats kan vinden. Deze geavanceerde 
systemen kunnen in realtime gemonitord worden en bij 
correct functioneren is het vereiste beschermingsniveau 
gegarandeerd. Een ICCPsysteem dat op  de juiste manier 
is geïnstalleerd en juist wordt gebruikt kan 25 jaar of 
meer meegaan. Wij kunnen deze systemen uit standaard 
componenten samenstellen of een maatwerkoplossing 
uitwerken.

Impressed Current 
Kathodische 
Bescherming (ICCP)
Geavanceerde systemen voor 
gegarandeerde bescherming

Gebruikt in deze markten:

mme.group/iccp2
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Biologische aangroei (biofouling) in koelsystemen die 
zeewater gebruiken vormt een bedreiging voor de pres
taties van schepen en andere installaties. Het verwijde
ren van mariene aangroei in de zeewaterleidingen kan 
voor extra kosten en vertragingen tijdens het onderhoud 
zorgen. Om dit risico te verminderen heeft MME Group het 
Marine Growth Prevention System (MGPS), ook wel bekend 
als Impressed Current Anti Fouling (ICAF) ontwikkeld.

MGPS / ICAFsystemen gebruiken anodes van koper die 
verbonden zijn met een compacte controleunit. Een op
gedrukte stroom wordt naar de anodes gestuurd waardoor 
zij een kleine hoeveelheid koperionen afgeven aan het 
water dat door de zeewaterleidingen of zeekasten stroomt. 
Hierdoor wordt een milieu gecreëerd waarin micro 
organismen zich niet kunnen hechten. 

Voordelen van MME Group MGPS / ICAFsystemen:
• Geen abonnementskosten
• Gratis Logsheetservice
• Efficiënte werking van koel en brandblussystemen
• Makkelijk te installeren tijdens nieuwbouw of als refit
• Makkelijk te onderhouden door automatische werking
• Systeemwaarschuwingen via LED’s, LCDscherm en 
 Modbusprotocol
• Aanvullende corrosiepreventie
• Niet nodig om met gevaarlijke chemicaliën te werken 
 (i.t.t. doseringssystemen)
• Verschillende uitvoeringen, dus voor ieder scheepstype 
 geschikt
• Kosteneffectief. Schoonmaken van pijpleidingen is niet 
 meer nodig
• Lager energieverbruik dan elektrochloreersystemen
• Geschikt voor zowel open als gesloten koelsystemen

Impressed Current 
Anti-Fouling (MGPS)
Voorkom lagere prestaties 
door biologische aangroei

Gebruikt in deze markten:

mme.group/icaf2
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Harbinger is de handelsnaam van de maritieme alumini
um toegangssystemen van MME Group. Het assortiment 
omvat een breed scala hoogwaardige zeewaterbestendige 
aluminium gangways, accommodatieladders en andere 
typen toegangsequipment. Naast de standaard serie pro
duceren wij ook maatwerkoplossingen.

Wij bieden een ruim aanbod aan:
• Accommodatieladders
• Gangways
• Accessoires & Reserveonderdelen

Voordelen van Harbinger toegangssystemen:
• Breed assortiment
• Lichtgewicht systemen (1/3 van vergelijkbare 
 staalconstructies)
• Lage kraancapaciteit is voldoende door beperkt gewicht
• Zeewaterbestendig aluminium: Coating of galvaniseren 
 niet nodig
• Onderhoudsvrij door zelfhelende oxidelaag
• Geproduceerd in door DNVGL ISO 9001:2015 
 gecertificeerde werkplaats
• Voldoen aan BSMA 78 / ISO 7061 en BSMA 89 / ISO 5488

Harbinger 
Toegangs systemen
Veilig verplaatsen van bemanning 
en passagiers in iedere situatie

Gebruikt in deze markten:

mme.group/harb2
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Nederland:
Hoofdkantoor  
NDO – Laboratorium – Rope Access
Opofferanodes – ICCP/ICAF
Aluminium Toegangssystemen – 
Maritieme Surveys
Rietdekkerstraat 16
2984 BM Ridderkerk
info@mmegroup.com
+31 (0) 180 48 28 28

Beverwijk
NDO
Biesland 2
1948 RJ Beverwijk
info@mmegroup.com
+31 (0) 251 22 31 80
+31 (0) 6 12 50 51 92

Dintelmond
NDO – Geavanceerd NDO
1 februariweg 3
4794 SM Heijningen
info@mmegroup.com
+31 (0) 167 52 46 57
+31 (0) 6 17 97 28 38

Dintelmond 
1 februariweg 6
4794 SM Heijningen

NDO Trainingen
opleidingen@mmegroup.com
+31 (0) 167 52 50 20
+31 (0) 6 20 09 31 50

Speel en Recreatieveiligheid
speel@mmegroup.com 
+31 (0)167 52 50 39

MME Group Vestigingen
Eindhoven
NDO
Boven Zijde 2
5626 EB Eindhoven
info@mmegroup.com
+31 (0) 40 262 47 77
+31 (0) 6 45 72 20 04

Heerenveen
NDO – Opofferanodes
Eurolaan 7
8447 SM Heerenveen
info@mmegroup.com
+31 (0) 513 63 36 83
+31 (0) 6 53 72 51 60

Hengelo
NDO
Aquamarynstraat 114
7554 NT Hengelo
info@mmegroup.com
+31 (0) 74 291 95 45
+31 (0) 6 12 50 54 28

Verenigd Koninkrijk:
Anodegieterij
Faversham Shipyard 1
ME13 &DZ Faversham
United Kingdom
sales.uk@mmegroup.com
+44 (0) 1795 53 55 59
  

INSPECTION
RvA I  019

TESTING
RvA L 208

Ga naar mmegroup.com/nl/downloads voor de scope van deze certificaten



Rietdekkerstraat 16 
2984 BM Ridderkerk
Postbus 4222 
2980 GE Ridderkerk
Nederland

T +31 (0) 180 482 828
E info@mmegroup.com
I www.mmegroup.com


