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Geachte relatie,
Het jaar is bijna ten einde, met veel hollen en stilstaan hebben wij nagenoeg al onze doelstellingen bereikt.
Momenteel bestaan onze bedrijven uit 35 full-time medewerkers welke iedere dag hun best doen om u, als onze
klant te bedienen.
Daarnaast zijn er diversen wijzigingen in Nederland van kracht gegeven inzake diversen normen van
asbestverwijdering, eindcontroles door laboratoriums en asbestinventarisatiebureaus.
Ook is dit jaar voor ons bedrijf een speciaal jaar want wij hebben ‘ons’ 5 jarige jubileum,
Asbest Partners Brabant B.V. en Asbest Partners België bvba bestaan sinds
afgelopen november 5 jaar.
Wij danken onze medewerkers en onze klanten in het bijzonder in het vertrouwen die jullie
ons al 5 jaren geven en hopen dat dit nog vele jaren blijft voortduren.
U heeft reeds onze kalender 2015 ontvangen zodat u ons op tijd weet te vinden
voor het uitvoeren van allerlei asbestverwijderingsprojecten.
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Renovatie 352 woningen
te Raamsdonkveer:
Asbest Partners Brabant B.V. is in combinatie met
PenningsKrooswijk (renovatie sloop bedrijf) uit Uden
momenteel bezig aan een grootschalig renovatieproject
van 352 woningen in opdracht van Bouwbedrijf Pennings te Rosmalen.
Hierbij worden door ons o.a. vensterbanken uit de
slaapkamers, AC-buizen rioleringen van de toiletten, ACbuizen van de ontluchting van badkamer op zolder en
AC-buizen uit de schoorstenen verwijderd.

Asbest Partners Brabant B.V.
is verhuisd:
Asbest Partners Brabant B.V. is sinds 18-8-2014
verhuisd naar een groter en moderner kantoorpand,
voor het einde van het jaar komt daar ook nog een
bedrijfshal bij. Deze groei was noodzakelijk daar wij
uit ons ‘jasje’ zijn gegroeid in de afgelopen 5 jaar en
uitbreiding op onze huidige locatie niet mogelijk was.

Dit project is voor ons gestart op 29-8-2014 en nog
voor eind 2014 dienen er 113 woningen klaar te zijn,
de overige 239 woningen worden in 2015 gerenoveerd.

Wederom een nieuw gezicht in ons
bedrijf:
Sinds 18-8-2014 is Sabine Beute
bij ons bedrijf in Nederland als
Office Manager begonnen.
Sabine zal als rechterhand van
Danny van Kasteren fungeren en
neemt nagenoeg alle administratieve taken onder haar hoede.
Onder Sabine werkt Jolanda van de Ven en samen beheren zij het kantoor.

Wij heten u van harte welkom op De Amert 100A
(300 meter verder dan onze oude locatie)

Asbest Partners Brabant B.V. - De Amert 100A, 5462 GH Veghel - Tel. +31 413 35 34 02
Asbest Partners België bvba - Zone Reme 5 te 2260 Westerlo - Tel. +32 14 26 78 03

Face-fit test ook in Nederland
verplicht per 1-1-2015:

144 Sloopwoningen Musketruwe
te Maastricht:

In Nederland gaat deze regeling, welke al enkele jaren geldt in
België, ook van kracht, dit i.v.m. de gewijzigde asbest grenswaarden welke op 1-7-2014 j.l. al van kracht is gegaan.

Asbest Partners Brabant B.V. is op 24-7-2014 begonnen met
het asbest verwijderen in en aan 144 sloopwoningen gelegen
aan de Musketruwe 51A t/m 102E te Maastricht voor HP
Demorel.

Echter in Nederland is de regel een tikkeltje anders want men
moet ook een online cursus volgen waarin stellingen en filmpjes
worden getoond aan iedere medewerker welke asbest verwijdert en/of inventariseert. Zij dienen deze Face-fit test en cursus gevolgd te hebben, iedereen die dit na 1-1-2015 niet geregeld heeft mag niet meer werkzaam zijn na die datum totdat
hieraan is voldaan.
Meer informatie over de face-fit test is te vinden op
www.vezelveiligheid.nl

Het betreft 6 flats van 12 woningen en 3 flats van 24 woningen.
In deze woningen zitten voornamelijk teerlagen en colovinyltegels welke zich in hal, keuken en toiletten bevinden van nagenoeg iedere woning, daarnaast zijn de raamkozijnen ook voorzien van asbesthoudende kit.
De werkzaamheden lagen een tikkeltje achter op schema doordat er extra asbest is aangetroffen.
De werkzaamheden zullen vermoedelijk in week 50 afgerond zijn.

UZ Gent
Asbest Partners België bvba heeft deelgenomen aan de THV RAL ASBEST die de asbestverwijderingswerken in de gebouwen P2,
P5, P6 en het dwarsgebouw heeft gerealiseerd tot voldoening van de opdrachtgever UZ Gent. De werken werden uitgevoerd van
16/05/2013 tot 15/08/2014. De werken werden aanbesteed voor een bedrag van 3.094.471,72 excl BTW. De gehele opdracht werd uitgevoerd over een totaal gebouwenoppervlakte van 16.340m2. Volgende toepassingen werden ondermeer verwijderd
: spuitasbest, asbesthoudende plafonds en asbesthoudende leidingisolatie.

Frans Oorlogsschip Duperré in voorbereiding van definitieve sloop
Het reeds geruime tijd uit dienst gesteld Frans oorlogsschip Duperré is aangekomen te Gent bij het sloopbedrijf Galloo N.V. voor
de gehele ontmanteling en sloop van het schip. De firma Galloo
N.V. doet hierbij beroep op Asbest Partners België bvba voor de
totale asbestsanering alvorens over te gaan tot de sloop. Het
schip heeft een lengte van 128m en een breedte van 12m en
werd aangedreven door 4 stoomketels. Volgende toepassingen
zullen verwijderd worden : vloerbekleding 664m2, leidingisolatie
2674m, wandbekleding 3301m2 en asbesthoudende coating.
De werken zullen afgerond zijn tegen 30/03/2015.

Wij wensen u
een zalige Kerst
en een
prettig Eindejaars
en danken u voor
het vertrouwen in 2014!
www.asbestpartners.eu

