NIEUWSBRIEF

Veenestraat 5 • 3751 GE Bunschoten • 06-44650085 • klaas@allsprinklerservice.nl

Vernieuwde Website!
Sinds januari 2016 heeft All Sprinkler Service een geheel vernieuwde website waar wij trots op zijn.
Deze website is mede mogelijk gemaakt door William Heijnen van Printens.nl. Wij zijn erg tevreden
over de kwaliteit die hij geleverd heeft en willen hem via deze weg nogmaals bedanken voor het
geleverde werk! Bezoek de site en oordeel zelf www.allsprinklerservice.nl

ISO 9001
gecertificeerd!
Eind februari hebben we een
ISO 9001 audit gehad van
de firma NCI. Dit is met een
positief resultaat beoordeeld,
en zijn wij dus vanaf heden
ISO 9001 gecertificeerd! We
zijn erg blij met dit resultaat,
en is dit een mooie bekroning
van de maandenlange voorbereiding die hier aan vooraf
ging. Wij zijn Peter van Herk en
Gerben de Vries van de firma
Gerben de Vries Kam - advies
& begeleiding zeer dankbaar
voor de goede begeleiding!

Nieuwe monteur
Sinds 1 maart is er een nieuwe
monteur gestart: Maarten de
Vries. U zult hem vast tegenkomen op 1 van onze projecten.
Namens al je collega’s:
Maarten van harte welkom!

CIBV certificering

Nieuwsbericht!

We zien uit naar de audits
van het CIBV voor wat betreft
de laatste stap in ons gehele
certificering proces. Wanneer
deze audits zijn afgerond, dan
zijn we een erkend sprinkler
onderhoud bedrijf. Deze audits
zullen vanaf eind maart gehouden worden en zal in april
afgerond zijn. We houden u
natuurlijk op de hoogte over de
laatste ontwikkelingen.

Wij willen deze nieuwsbrief
afsluiten met het onderstaand
nieuwsbericht. Zo ziet u maar
weer hoe belangrijk goed
onderhoud is aan uw sprinkler
installatie! U wilt toch ook, dat
het werkt als het echt nodig is!

Nieuwe klant
Graag willen we via deze weg
de firma LIS Logistics uit Almere verwelkomen als nieuwe
klant. Wij zullen voor hun het
volledige onderhoud verzorgen aan de sprinklerinstallatie
incl. de 2 wekelijkse testen.
We zien uit naar een mooie
samenwerking en wensen ze
goede zaken toe!

zo 06 mrt 2016, 23:16

Brand in hoofdkantoor
ABN AMRO AMSTERDAM -

Op de zesde verdieping van het hoofdkantoor van ABN AMRO aan de Amsterdamse
Zuidas is zondagavond brand ontstaan in een
technische ruimte. Doordat de sprinklers werden geactiveerd was de brand al bijna onder
controle toen de brandweer arriveerde, aldus
een woordvoerster van de brandweer.
Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.
In de technische ruimte stonden accu’s en
allerhande apparatuur. Op het kantoor waren
op het moment dat de brand uitbrak ongeveer
dertig mensen aan het werk. Zij zijn geëvacueerd en niemand is gewond geraakt.
Volgens de brandweer is er behalve materiële
schade in de technische ruimte ook rook- en
waterschade, die zondagavond door Salvage
namens de verzekering wordt bekeken. Of er
maandag kan worden gewerkt in het getroffen
kantoor is nog niet bekend.

