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Beste Relatie,
Wij hopen dat u het nieuwe jaar goed bent gestart!
In onze vorige editie hebben wij aangegeven dat het marktsegment nog niet is geweest zoals in 2008.
Dit is helaas nog steeds zo.
Ook voor 2012 ziet het er nog niet rooskleurig uit, maar er is geen reden voor paniek!
Als iedereen positief denkt en blijft, zoals wij dat doen, dan komt het vanzelf goed.
Met vriendelijke groet,
Danny van Kasteren
Zaakvoerder/directeur

APB deed mee aan de Open Bedrijvendag
Op zondag 7 oktober vond de Open Bedrijvendag weer plaats in
België. Op de werf Hoedhaar in Lokeren, waar APB in opdracht
van Smet Aannemingen de asbest verwijdert, kwam er heel wat
volk een kijkje nemen. Een deel van de opendeurdag draaide rond
de asbestverwijdering en onder andere Vlaams minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege bekeek aandachtig hoe APB te werk gaat.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen,
laat ons dit dan weten via
nieuwsbrief@asbestpartners.eu.
Wij schrappen u dan onmiddellijk uit ons adressenbestand.

Young Telenet Fidea Cycling Team
Al van bij de oprichting van APB hebben wij een band met het
veldrijden. Zo waren we vorige winter de naamsponsor van het
“APB Cycling Team”, een team voor belofte- en damesrenners
uit de subtop. De voorbije zomer heeft het management van het
APB Cycling Team echter een nauwe samenwerking met het
gekende Telenet Fidea Cycling Team opgestart. Hierdoor heeft
de club een naamswijziging naar “Young Telenet Fidea Cycling
Team” ondergaan, maar APB blijft een grote sponsor. In de

nieuwe structuur omvat het Young-team immers geen subtopbeloftes meer, maar richt het zich resoluut op de begeleiding
van de beste juniors. Het Young Telenet Fidea Cycling Team wil
bouwen aan de toekomst door de betere jeugdrenners alle kansen en de beste mogelijkheden te bieden. Dat deze aanpak zijn
vruchten afwerpt, blijkt duidelijk uit onderstaande foto van het
juniorenpodium in Ronse.
En ook in de andere wedstrijden verzamelen onze jongens de ene
na de andere podiumplaats. APB is terecht een trotse sponsor
van dit bouwproject!
Naast de juniors maken
er bovendien 4 dames
deel uit van het Young
Telenet Fidea team.
Ploegleidster/renster
Nicolle De Bie zag Sophie De Boer, Nikki Harris
en Pavla Havlikova ook al
meermaals stralen op
het podium.
APB wenst ook hen een
dikke proficiat!
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Harde aanpak van misstanden bij werken met asbest in Nederland
Nieuwsbericht | 14-11-2011

De Arbeidsinspectie gaat malafide asbestbedrijven hard aanpakken.
De bestrijding van het zonder vergunning slopen van deze kankerverwekkende stof is een van de speerpunten voor 2012 van de inspectie.
In Nederland mogen ruim driehonderd ondernemingen asbest
uit gebouwen verwijderen. Zij moeten zich aan strenge veiligheidseisen houden ter bescherming van hun werknemers. Maar
daarnaast zijn er bedrijven zonder de juiste papieren die uit winstbejag structureel hun brood verdienen met het verwijderen van
asbest. Door veiligheidsmaatregelen achterwege te laten, werken
ze goedkoper dan bonafide asbestsaneerders. Aan deze oneerlijke concurrentie moet een einde komen, vindt de Arbeidsinspectie.
De inspectie werkt bij de aanpak samen met de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (SIOD). Die heeft na onderzoek een lijst van 155 verdachte bedrijven opgesteld. Deze worden aan controles onderworpen.
Een team van tien arbeidsinspecteurs gaat zich vanaf volgend
jaar full-time bezighouden met controles op het veilig werken
met asbest. Zij zullen meer samenwerken met andere diensten, onder andere met politie, justitie, gemeenten en andere
inspectiediensten. Halverwege 2012 gaan de boetes omhoog.
De Arbeidsinspectie gaat vanaf volgend jaar op in de nieuwe Inspectie
SZW, samen met de SIOD en de Inspectie Werk en inkomen (IWI). De
samenwerking met de SIOD bij de aanpak van frauderende asbestbedrijven is hier een voorschot van.
Bron: http://www.arbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/hardeaanpakvanmisstandenbijwerkenmetasbest.aspx

APB sponsort het BK veldrijden
Voor speciale klanten heeft APB op het BK veldrijden 2012 een
uitgebreid VIP-arrangement voor handen.
Deze klanten worden later dit jaar persoonlijk uitgenodigd. Zij zullen op
zondag 8 januari in Hooglede-Gits kunnen genieten van een uitstekend diner en dranken à volonté.

Het natrekken van een erkende asbestverwijderingsbedrijf of asbestinventarisatiebedrijf in Nederland
Indien u in Nederland een asbestverwijderingsbedrijf (SC-530) of een
asbestinventarsatiebedrijf (SC-540) wilt na trekken op hun erkenning
dan kan dat op de website: www.ascert.nl klik daarna op register.
U ziet direct een aantal regels tekst en daaronder in het grijze vlak
vind u de bedrijven waarmee iets aan de hand is met hun certificaat.
Voor nadere informatie klikt u op de vraagteken achter het desbetreffende bedrijf.
Indien u dan aan de linkerzijde in het rode vlak onder procesregister
een keuze maakt tussen “asbestinventarisatie” of “asbestverwijdering”
dan vind u alle bedrijven die een erkenning hebben in Nederland.
Rechtsboven kunt u een postcode intypen van b.v. Asbest Partners
Brabant B.V. de postcode is: 5462 en dan ziet u onze bedrijfsnaam
verschijnen.
Als u dan op onze bedrijfsnaam klikt dan ziet u o.a. onze adres gegevens en bij wie wij gecertificeerd zijn KIWA en vanaf wanneer het certificaat bij KIWA is uitgegeven en tot hoelang het certificaat geldig is.
Bron: http://www.ascert.nl
Strengere normen voor de asbestverwijderingsbedrijven in Nederland is per 1 februari 2012 van kracht
Op 13 oktober 2011 zijn de nieuwe schema’s in de Staatscourant
gepubliceerd. Onder “documenten”
U kunt de link ook vinden via de website www.ascert.nl kijk daarna onder nieuws en aan de linkerzijde in het rode vlak “documenten” en dan
treft u op de 2e regel deze enige en officiele documenten aan.
Ingangsdatum van de nieuwe schema’s is 1 februari 2012.
Bron: http://www.ascert.nl

APB organiseerde de première van
“Helden in de Sport”

Het gezicht achter de administratie van
Asbest Partners Brabant
Sinds mei 2011 is Monique Verhoeven het gezicht
voor alle administratieve handelingen, zoals het regelen van asbestvrijgaves door onafhankelijke laboratoriums, het regelen van containers en facturatie.
U kunt haar bereiken op het telefoonnummer:
+31 (4) 13-35 34 02

Bedrijfspand Veghel

Bedrijfspand Oevel

Het e-mail adres van Monique is: monique@asbestpartners.nl

Op zaterdag 22 oktober huurde APB de schouwburg van Vilvoorde af
voor de avant-première van de nieuwe zaalshow van Karl Vannieuwkerke: “Helden in de Sport”. Tijdens deze avond leerde Karl Vannieuwkerke ons vanalles bij over een tiental helden uit de sportwereld. Ayrton
Senna, Tiger Woods, Nadia Comaneci… De ene kwam met een lach
voorbij, de andere met een traan.
Archiefbeelden en toepasselijke deuntjes van Les Supappes zorgden bij
elke held voor de juiste sfeer. Na de voorstelling genoten de genodigden van een aangename receptie.
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