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Beste relatie,
Met de zomer in aantocht wil ik u graag onze nieuwe nieuwsbrief presenteren.
Ondanks dat het met de Europese economie niet geheel goed gaat, hebben wij op dit moment topdrukte in zowel Nederland als België. Denk daarbij aan diverse mooie en grote
werven, waaronder het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen (werken
lopen tot eind 2013). Maar ook diverse markante projecten in Nederland, waaronder de
voormalige mengvoederfabriek “de Heus” te Erp, de voormalige R.O.C.-school te Nijmegen en een gedeelte van verzorgingstehuis Liduina in Boxtel.
Wij wensen jullie allen een fijne en ontspannende vakantie toe!
Danny van Kasteren
Zaakvoerder/directeur

Gastanker “Tellier” te Gent
De Tellier, één van de oudste gastankers ter wereld,
schutte zaterdagochtend in de zeesluis in Terneuzen, op
weg naar de sloop bij Van Heyghen Recycling in Gent. In
afwachting daarvan was de Tellier (gebouwd in 1972,
26.570 ton) in juli vorig jaar al opgelegd in Le Havre.
Asbest Partners België BVBA gaat dit schip ontdoen van
alle asbesthoudende toepassingen als leidingisolatie, vloerbekleding (colovinyltegels), koorden en pakkingen.
Deze werken zijn voorzien tussen mei en september 2012.

Renovatie tweede fase Historisch Stadhuis van Grave

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.

Asbest Partners Brabant B.V. is momenteel bezig met het verwijderen van 145 m² verontreinigde vloeroppervlakte
op de begane grond van het historisch stadhuis van Grave. Dit pand stamt uit 1615 en toen onlangs een sloper
de vloeren aan het verwijderen was, kwam de asbestverontreiniging aan het licht. De sloperswerkzaamheden zijn
dan ook meteen gestaakt.
De gemeente heeft direct opdracht gegeven om een asbestinventarisatierapport
te
laten
opstellen door een erkend ingenieursbureau,
daarna konden wij
een offerte uitbrengen die wij reeds
in opdracht hebben gekregen.
Het gaat hier om een sanering in risicoklasse 3, wat betekent dat men
met onafhankelijke lucht de ruimte
moet saneren en dat ook de overige
vloerdelen verwijderd moeten worden onder asbesthoudende condities.
Vermoedelijk komt er bij deze werken 70 ton met asbestverontreinigd
puin boven. Dit puin dienen we dan
als asbesthoudend af te voeren.
De architect van dit project is Crepain & Binst Architecture uit Antwerpen. Vermoedelijke opleverperiode voor Asbest Partners is week 27.
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Wijnegem Shopping Center
Tijdens verbouwingswerken aan het Wijnegem Shopping Center kwam de algemene
aannemer THV WSC asbesthoudende plafondbekledingen tegen. Het betrof hier circa 675 m² asbesthoudende plafondgips.
Asbest Partners België BVBA heeft deze
verwijderingswerken uitgevoerd in één hermetische zone.
In deze zone werd er ongeveer 3000 m²
folie tegen de wanden gekleefd, 190 rollen
tape gebruikt, 60 bussen purschuim,

225 kuubzakken met liner en een asbestlogo, 280 kledingpakketten met tyvek-overalls en 100 sets handschoenen!
De werken hebben tien werkdagen in beslag genomen, met 9 saneerders en 1
werfleider.
Bovendien moesten er ook heel wat machines worden ingezet, waaronder tien
5.000 m³/h extractoren, een personeelssas en een materiaalsas.

Cacaofabriek te Helmond
In Helmond bouwde men in 1894-1895 een cacaofabriek, die sinds 1993 dienst doet als ontmoetingsplaats
voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Eind 2013 wordt
de fabriek omgedoopt tot cultureel centrum.
Aangezien de gemeente Helmond nu reeds gestart is
met de voorbereidende werken van deze verbouwing,
gaf het Asbest Partners Brabant B.V. de opdracht om
alle asbesthoudende toepassingen te verwijderen. Deze
zijn bekend aan de hand van een asbestinventarisatierapport wat opgesteld is door een erkend ingenieursbureau.
Zie afbeeldingen.

Nieuwe directeur
Graag stellen wij u hierbij onze nieuwe directeur
van Asbest Partners België BVBA voor :
Dhr Luk De Knijf.

Verlof België

Verlof Nederland

Onze vestiging in België, te Oevel, is gesloten van 9 juli
2012 tot 27 juli 2012, maandag 30 juli 2012 zijn wij weer
geopend.

Onze vestiging in Nederland, te Veghel, is gesloten van 16
juli 2012 tot 3 augustus 2012, maandag 6 augustus zijn
wij weer geopend.

Buiten deze periodes staan we graag tot uw dienst

Buiten deze periodes staan we graag tot uw dienst.

Bedrijfspand Oevel

Bedrijfspand Veghel

Luk heeft zich het
afgelopen jaar als
een
schitterende
aanwinst voor ons
bewezen. Hij heeft
zich verder geëngageerd voor onze firma
en wil met ons een
mooie
asbestvrije
toekomst tegemoet
gaan!

www.asbestpartners.eu

