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Asbest, er is veel om te doen. 

Onlangs werden zelfs de voorstellingen van ‘De Bodyguard’ in het Beatrix 

theater geannuleerd vanwege aangetroffen asbesthoudende materialen.

Dagelijks verwijdert Hollenberg met meerdere ploegen asbest in woningen 

en panden en voeren weer andere ploegen sloopwerkzaamheden uit. 

Op kantoor is men druk bezig met het opstellen van offertes, het maken van 

de planning en het verrichten van de werkvoorbereiding. Daarnaast wordt er 

continu gekeken op welke punten wij verder kunnen verbeteren aan de hand 

van interne audits en klanten input. Heel trots zijn wij ook op het feit dat wij 

in maart 2016 zijn ‘geslaagd’ voor ons ISO 9001:2015 certifi caat. Dagelijks 

scherp en bij de tijd, dat staat voor team Hollenberg. 

Team Hollenberg
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(VERNIEUWDE) CERTIFICATEN
Reeds jarenlang beschikt Hollenberg over diverse procescertifi caten. 

Hiermee tonen wij aan dat wij conform de regelgeving werken. 

Zo waren wij in 1995 als één van de eerste bedrijven gecertifi ceerd 

voor het verwijderen van asbest. Naast dit certifi caat beschikken wij 

ook over een sloopcertifi caat en een certifi caat voor bodemsaneringen. 

Tot slot beschikken wij over een VCA** en ISO certifi caat.

Weet u dat wij nu al beschikken over het vernieuwde ISO 9001 (2015) 

certifi caat. Mede dankzij deze certifi cering kunnen wij nog effi ciënter 

te werk gaan en onze klanttevredenheid vergroten.

VEILIGHEIDS

CHECKLIJST

AANNEMERS

Wilt u meer informatie:
Bezoek onze website www.ariehollenberg.nl
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ASBESTOS 2016
In 2015 werd de eerste Asbestos beurs 
georganiseerd in Ahoy te Rotterdam. 
Een interessante beurs voor iedereen die met 
asbest te maken heeft. De vorige editie van de 
Asbestos was voor Hollenberg een succes. 
Reden voor ons om ook in 2016 weer aan deze 
beurs deel te nemen. 

MOBIEL KANTOOR
Er kan, op bijna elke gewenste locatie, 

een mobiel kantoor ingezet worden. 

Vanuit dit kantoor werkt een deskundig 

team ‘aan huis’ aan de aansturing en 

begeleiding van projecten. 

Dit kantoor dient voor de betrokkenen

aan de klant-kant tevens als 

informatiepunt, iets wat ook in de 

projectuitvoering de lijnen kort houdt.

Wij zijn pas tevreden 
als u dat bent!

Veiligheid
Milieuzaken, veiligheid en de zorg voor gezondheid 

blijven actueel. Veiligheid staat hoog in het vaandel. 

Daarom hecht Hollenberg veel belang aan de opleiding 

van het personeel. Er is veel aandacht voor processen 

en structuren binnen het bedrijf, de klanttevredenheid 

en kwaliteit. Zowel intern als extern worden er met 

regelmaat inspecties uitgevoerd op de werkzaamheden.
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Lokale sponsoring
Lokale goede doelen en culturele 
instellingen draagt Hollenberg een warm 
hart toe. Zo is Hollenberg vrienden van 
Theater De Purmaryn te Purmerend en 
sponsor van het gezellige jeu de boules 
Koemarkt toernooi. Vorig jaar was het 
sponsor team van Hollenberg zelfs de 
winnaar van de wisselbeker.

GESLOOPT?
GA EENS NAAR  
HET THEATER!
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Voorlichting
Hollenberg geeft graag advies vanuit 

de brede ervaring van het bedrijf over 

asbestverwijdering, sloopwerk of 

bodemsanering. Indien gewenst wordt 

voor de klant een volledig traject uit 

handen genomen en wordt vooraf een 

inventarisatiebureau ingeschakeld. 

Bij bewoonde woningen legt Hollenberg 

de desbetreffende bewoner uit welke 

werkzaamheden er worden verricht, 

wat de verwachte tijdsduur is en waar 

men rekening mee dient te houden 

tijdens de sanering. Wanneer er echter 

meerdere woningen binnen een wijk 

gesaneerd dienen te worden, kan 

Hollenberg algemene, professionele 

voorlichtingsmiddagen/avonden 

realiseren.

Verlaagde grenswaarden amfi bool 
asbest
Al geruime tijd wordt er gesproken over het verlagen 

van de grenswaarden voor asbest. Voor serpentijn 

asbest (chrysotiel) is dit inmiddels doorgevoerd. Voor 

amfi bool asbest is de werkelijke invoeringsdatum nog 

onbekend. Wat een en ander tot gevolg heeft voor met 

name hoog risicoklasse saneringen is ook nog niet 

volledig duidelijk.

24 uurs calamiteitenservice
Daar er zich allerlei scenario’s voor kunnen doen, buiten de reguliere 

werktijden en werkzaamheden om (denk aan brand, onjuist verwijderen 

asbest) beschikt Hollenberg over een 24 uurs calamiteitenservice. Middels 

deze dienst kan Hollenberg u direct ondersteunen. Of het nu gaat om saneren, 

slopen of voorlichting verstrekken.

Hollenberg over de grens... Letterlijk! 
Tot aan de andere kant van de wereld. Onze directeur, Arie Hollenberg, 

bezit in Curaçao een vakantiepark, Recompensa Park. Het park beschikt 

o.a. over een receptie, zwembad, minigolf, tennisbanen, restaurant en 

kinderdagverlijf.

In Colombia is hij de trotse eigenaar van Hotel Campestre El Cisne. 

Dit moderne hotel beschikt over luxe kamers, meerdere terrassen met bar, 

een zwembad en spa.
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