www.bedrijventerreinvereniging.nl
info@duurzaambedrijvenoverleg.nl
085 064 0640

Het doel van Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) is het creëren van een structureel duurzaam,
veilig en hoogwaardig ondernemersklimaat in het Land van Cuijk en Noord-Limburg met één duidelijk
aanspreekpunt. Daarvoor is het nodig dat bedrijven, instellingen en overheden samenwerken.
De Hoofd Bedrijventerreinvereniging initieert en stimuleert, via de DBO, deze samenwerking samen met de
opgerichte bedrijventerreinverenigingen. DBO start voortdurend nieuwe initiatieven
op nieuwe
onderwerpen zoals duurzaamheid, collectiviteit en veiligheid.
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In gezamenlijke projecten sluit DBO onder meer collectieve contracten af, waarbij bedrijven economisch
voordeel behalen. Daar zit een dieper, uiteindelijk doel achter, namelijk het verlagen van de druk op het
milieu.
De collectieve diensten:
- Afvalverwijdering
- Beveiliging
- BHV-cursussen
- Brandblusmiddelen
- Elektriciteit en gas
- Kantoorartikelen
- Kerstpakketten

Remondis
M&M Security
Safety Centre Boxmeer
Nu-Swift
Energy Services
Martin Cuypers
DoeGoods

Andere diensten:
- Stagebureau Land van Cuijk en Noord Limburg
- Parkmanagement
- Collectieve camerabeveiliging
- Keurmerk Veilig Ondernemen
- Bestuurlijke ondersteuning
Lidmaatschap:
Bij deelname aan de collectieve contracten van afvalverwijdering, beveiliging en elektriciteit betalen DBO
leden een bijdrage van €250 euro per jaar. De andere diensten worden gratis aangeboden aan de leden van
de DBO. Indien een bedrijf geen lid is van DBO maar wel gebruik wil maken van de diensten (behalve dus
afval, energie en beveiliging) kunnen zij lid worden van de BTV. Zij zijn dan een jaarlijkse bijdrage
verschuldigd, berekend volgens een staffel. Indien een bedrijf van beiden lid is, wordt dit bedrag met elkaar
verrekend.

Meer informatie of wilt u gebruik maken van de diensten?
Neem contact met ons op!
info@duurzaambedrijvenoverleg.nl of 085 064 0640
Lid worden van de Bedrijventerreinvereniging op uw bedrijventerrein?
Neem contact op: info@bedrijventerreinvereniging.nl of bel 085 064 0640

