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SWO Dieseltechniek is gestart als een bedrijf dat 
reparaties uitvoerde aan scheepsmotoren. Door 
fysieke ongemakken was dat niet meer mogelijk. 
Eigenaar Marcel Kos heeft dit met beide handen 
aangegrepen om zich verder te ontwikkelen.

Inmiddels is Marcel gecertificeerd schade-expert en is 
hij vanuit zijn achtergrond in staat om een duidelijk 
beeld te vormen van de staat waarin een schip zich 
bevindt.

Binnen zijn grote netwerk van specialisten is er altijd 
iemand die adequaat de problemen aan schepen op 
kan lossen. Marcel kan dit aansturen, coördineren en 
afhandelen. Voor scheepskeuringen, expertise of 
onderhoud en reparatie bent u bij SWO 
Dieseltechniek aan het juiste adres.

Problemen met uw boot? SWO Dieseltechniek helpt u 
uit de nood.

http://www.swodieseltechniek.nl
http://www.swodieseltechniek.nl


S W O  D I E S E LT E C H N I E K

SWO DIESELTECHNIEK is een gespecialiseerd scheepvaartbedrijf, gespecialiseerd in schade aan 
uw boot, onderhoud van uw boot en scheepskeuringen. De kennis die geboden wordt is groot. De 
eigenaar is gestart in de motorenruimte van het schip en heeft in de laatste jaren alle benodigede 

kennis door ervaring en studie opgedaan. SWO DIESELTECHNIEK is een door Lloyd’s 
gecertificeerd expert.

S C H E E P S K E U R I N G E N!

Naar scheepskeuringen is steeds meer vraag. Kopers willen van 
tevoren in kunnen schatten of de vraagprijs van een schip klopt en 
welke kosten er in de toekomst te verwachten zijn. SWO 
DIESELTECHNIEK heeft de kennis in huis om dit voor u uit te 
voeren. 

A!e vormen van schepen kunnen 
gekeurd worden

Van pleziervaart tot groots 
beroepstransport

E X P E R T I S E!

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook bij schepen. Is er iets met 
uw schip voorgevallen, dan voert SWO DIESELTECHNIEK voor 
diverse verzekeringsmaatschappijen de expertise uit. Vanuit het 
netwerk kunnen diverse reparatiebedrijven aangeboden worden. 
Ook dit wordt u eventueel uit handen genomen.

O N D E R H O U D  /  V E R B O U W E N!

SWO DIESELTECHNIEK heeft de kennis en het vakmanschap in 
huis om u te ontzorgen als uw schip wordt onderhouden. 
Regelmatige controle op de werf en op uw schip kan geregeld 
worden. Wilt u uw schip verbouwen? SWO DIESELTECHNIEK 
adviseert, regelt en controleert. Alles in één hand. Kan het 
makkelijker?

In Nederland zijn er veel rivieren, kanalen en 

meren. Er wordt op een zomerse dag dan ook veel 

gevaren. Juist dan zit een ongeluk in een klein 

stuurfoutje. De kade is toch net wat dichterbij, de 

boeg toch wat langer... Een kundig expert kan snel 

de schade opnemen en u adviseren hoe dit spoedig 

valt op te lossen.

U wilt een schip kopen. Waar moet u op letten? Is 

het schip de investering wel waard? Een goede 

keuring levert de kosten daarvan dubbel en dwars 

op. U weet na een keuring welke kosten u kunt 

verwachten. Nu en in de toekomst.

U wilt meer weten? Neem gerust contact met ons 

op. U kunt de gegevens vinden op d eachterkant 

van deze brochure.

KENNIS, KUNDE EN 
VAKMANSCHAP


