PERSBERICHT
VERAS lanceert nieuwe website www.sloopaannemers.nl
Handige VERAS Webtool Certificatieschema Asbest
Tijdens de VERAS ledenbijeenkomst op 24 januari 2017 over de nieuwste wijzigingen in de
asbestregelgeving is de nieuwe website van VERAS online gegaan. De nieuwe website is een
eerste stap in de intensivering van de PR & Communicatie van VERAS in 2017. Het doel van de
website is het bredere publiek goed informeren over de actualiteit in de sloop- en
asbestverwijderingsbranche. VERAS is dé branchevereniging van bijna 100 sloopaannemers
en asbestverwijderaars.
Nieuw is bovendien de handige VERAS Webtool Certificatieschema Asbest. Hierin kunnen
leden snel en overzichtelijk de eisen uit het Certificatieschema Asbest raadplegen, inclusief
toelichting en samenvatting!
Het is nooit rustig in de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Er gebeuren vele en mooie uitdagende
dingen in de branche. Daarom is het belangrijk dat de bijna 100 leden, ruim 20 donateurs, andere
betrokkenen in de branche en het brede publiek goed worden geïnformeerd over het reilen en zeilen
in de branche. Nieuw is dat er per inhoudelijk onderwerp een korte toelichting wordt gegeven met
daaronder meteen de nieuwsberichten die bij dat onderwerp horen. De leden en donateurs van
VERAS staan ook in een handig scherm opgenomen met alle belangrijke gegevens over de bedrijven.
Met de VERAS Webtool Certificatieschema Asbest kunnen snel en overzichtelijk de eisen voor
asbestverwijdering worden opgezocht. De Nota van Toelichting kan worden geraadpleegd en verder is
ieder artikel voorzien van en korte samenvatting. De gebruiker kan heel makkelijk in de artikelen
bladeren en er is een handige zoekfunctie.
Over VERAS
VERAS is de grootste branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderaars. VERAS
bestaat uit bijna 100 leden en ruim 20 donateurs. VERAS bruist van de activiteit, voorbeelden zijn
aanwezigheid op de Bouwbeurs in Utrecht van 6 t/m 10 februari a.s., deelname aan de Dag van de
Bouw op 17 mei a.s. en het maken van een nieuwe presentatiefilm.
De onderwerpen waarover VERAS geregeld bericht zijn: aanbestedingen (www.sloopcode.nl),
asbestdossiers, afzet sloopmaterialen en circulariteit, Europese zaken, gevaarlijke stoffen op
slooplocatie, maar ook over onderwerpen als verzekeringen en algemene leveringsvoorwaarden.
Noot voor redactie, niet voor publicatie:
Bel voor meer informatie met Arjan Hol (06 - 414 833 90) of Edwin Zoontjes (06 – 300 621 89)
Zie voor meer informatie: www.sloopaannemers.nl
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