
Ja
ar

ga
ng

 1
nu

m
m

er
 1

 
2
0
1
0

Voorwoord
Beste relatie,
Bijgaand doen wij u, onze 
eerste editie toekomen 
van onze nieuwsbrief.
Op deze manier willen wij 
u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen 
op het gebied van 
asbestverwijdering zowel 
in België als Nederland.

Tevens mag ik u ook met 
trots mededelen dat wij 
onlangs ons ‘eenjarig’ 

bestaan bescheiden 
hebben gevierd.
Ook wat de certificeringen 
betreft hebben wij alles 
met glans doorstaan, 
zonder non-conformiteiten!
Met vriendelijke groet,

Danny van Kasteren
Zaakvoerder/directeur

www.asbestpartners.eu
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Asbest Partners België
verwijdert asbest bij 
NMBS te Mechelen
Asbest Partners heeft 
recentelijk een twee-tal
stookplaatsen van 
de NMBS (Nationale 
Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen) 
asbestvrij gemaakt.

Asbest Partners heeft dit 
werk in circa vier weken 
uitgevoerd. Het betrof 
decontaminatie van
twee lokalen.
Contactpersoon van de 
NMBS is Dhr. R. Hellebaut 

Bekend gezicht bij 
Asbest Partners België
Vanaf heden kan ik u met 
vreugde vertellen dat wij 
een zeer commerciële 
man hebben binnenge-
haald die  exclusief voor 
ons bedrijf werkzaam is: 
Luk De Knijf.
De heer De Knijf is al
enkele jaren een bekend
persoon binnen de
asbestverwijdering- en 
sloopbranche.
Wij zijn daarom ook erg 
blij dat hij gekozen heeft 
voor ons bedrijf om een 
samenwerking mee aan 
te gaan. Indien u vragen 
heeft betreffende asbest-
verwijderingswerken in 

België, dan kunt u hem 
contacteren op zijn gsm 
nummer:
+32 (0)476/6606750

Tevens kunt u allerlei
informatie bestemd voor 
Luk ook doormailen naar
info@asbestpartners.be 

Nieuw organigram voor 
Asbest Partners
Vanwege enkele veranderingen in onze bedrijfstructuur 
vindt u hieronder de functieverdelingen binnen onze 
organisatie:

Zaakvoerder/directeur
Asbest Partners België & 
Asbest Partners Brabant 
Danny van Kasteren
Telefoonnummer:
+32 (0)4 74 04 54 10
+31 (0)6 22 77 80 79
e-mailadres:
danny@asbestpartners.eu 

Administratie België
Asbest Partners België 
Carina Senzacore
Telefoonnummer:
+32 (0)14 26 78 03 
e-mail adres:
carina@asbestpartners.be 

Administratie Brabant
Asbest Partners Brabant
Anja Hurkmans
Telefoonnummer:
+31 (0)4 13 35 34 02
e-mail adres:
anja@asbestpartners.nl 

Commercieel medewerker 
Asbest Partners België 
Luk De Knijf
Telefoonnummer:
+32 (0)4 76 60 67 50
e-mailadres:
info@asbestpartners.be 

Wabo vergunning/
omgevingsvergunning
Sinds 1 oktober 2010 is 
in Nederland de Wabo 
vergunning wet (Wet 
Algemene Bepaling 
Omgevingsrecht) van 
toepassing. Deze 
vergunning vervangt circa 
26 andere vergunningen 

waaronder de sloop- en 
bouwvergunning.
Meer informatie omtrent 
deze vergunning kunt u 
vinden en online invullen 
via www.omgevingsloket.nl 
of bij uw gemeenteloket.

Directie en medewerkers
wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2011!



Asbestverwijdering dakbeschot Bedrijfspand Veghel Asbestverwijdering golfplaten

Asbest Partners en veldrijden
Asbest Partners heeft 
sinds dit jaar een eigen 
veldritteam, genaamd 
APB Cycling Team. Dit
team bestaat voornamelijk 
uit beloftes maar we
hebben ook drie dames, 
een eliterenner en een
nieuweling namelijk 
Quinten Hermans. Dé 
Belgisch kampioen bij de 
nieuwelingen. Vanaf
1 januari 2011 komen er 
ook junioren bij ons team. 
Gegarandeerd voor veel 
plezier en spektakel in de
veldritten. Kijk voor data 
en meer informatie op:
www.apbcyclingteam.be 

Asbest Partners 

sponsort

Telenet-Fidea 

Cycling team

Dit seizoen is Asbest 
Partners shirtsponsor 
van het beste team 
van België: Het Telenet-
Fidea Cycling Team. 
Hier rijden ondermeer 
wereldkampioen
Zdenek Stybar en Bart 
Wellens. U kunt ons 
logo bewonderen op de 
voorzijde van de broek en 
op het achterwerk van de 
renners.
Kijk voor data en meer 
informatie op:
www.telenetfideacyclingteam.be 

Wereldbeker te Aigle 
(Zwitserland)
Zdenek Stybar heeft de 
eerste wedstrijd voor 
het klassement van de 
wereldbeker gewonnen. 
Deze wedstrijd werd 
gereden op 17 oktober 
jongstleden.

Zoals u ziet is Asbest 
Partners ook sponsor 
geweest van deze 
wedstrijd d.m.v. het 
plaatsen van vlaggen, 
spandoeken en 
stootkussens. Tevens 
was ook het logo duidelijk 
zichtbaar op het podium, 
zoals te zien is op de 
foto. bron: photopress.be

Eenjarig bestaan 

Asbest Partners

Onze vestigingen in België 
en Nederland bestaan 
één jaar.
Door kennis, ervaring, 
investering en veel arbeid 
hebben we ons kunnen 
bewijzen. Er staat een 
solide basis zodat we elke 
opdracht perfect kunnen 
uitvoeren. De komende 
jaren zult u nog genoeg 
van ons horen en zien. 
Mocht u nog niet weten 
wie wij zijn of wat wij 
voor uw bedrijf kunnen 
betekenen, dan gaan wij 
graag een persoonlijk 
gesprek met u aan!

Leidingisolatie Reinigen Spuitasbest


