Stichting Duurzaam Bedrijven
Overleg (DBO)
Stichting
Duurzaam
Bedrijven
Overleg (DBO) heeft als doel het op
gang brengen en houden van een
samenwerkingsproces
tussen
bedrijven, instellingen en overheden
in het Land van Cuijk en NoordLimburg, waarbij er in gezamenlijke
projecten wordt gewerkt aan het
behalen van economisch voordeel
met als mogelijke spin-off het
verlagen van de druk op het milieu.

Stichting Duurzaam
Bedrijven Overleg (DBO)
Land van Cuijk & Noord-Limburg

DBO wil krachten van lokale
ondernemers bundelen en zo
samenwerking stimuleren.

“Alleen ga je sneller,
samen kom je verder”

Karen Louwers & Ben van de Wijgert
info@duurzaambedrijvenoverleg.nl
085 064 0640
www.duurzaambedrijvenoverleg.nl

AFVALVERWIJDERING

KANTOORARTIKELEN

REMONDIS

Martin Cuypers

Of het nu gaat om grote of kleine afvalstoffen, REMONDIS
biedt u de beste oplossing. Onze adviseurs voorzien u van
de juiste informatie en mogelijkheden. Wij zijn koste
efficiënt en duurzaam binnen uw branche.

Een werkomgeving waarin de medewerkers centraal staan en
zich thuis voelen zorgt ervoor dat iedereen het beste uit
zichzelf kan halen. Samen gaan we voor het beste resultaat.
Het creëren van een perfecte werkomgeving, waarin u en uw
collega’s gezond, efficiënt en met plezier kunnen werken.

Wij hebben jarenlange ervaring en wereldwijd rekenen er
meer dan 30 miljoen mensen op deze dienstverlening van
REMONDIS Groep.
REMONDIS Nederland levert u de beste kwaliteit en
service op het gebied van inzameling en recycling van uw
afval.
✓ Restafval
✓ Papier/Karton
✓ Glas
✓ Grofvuil
✓ Kantoorafval
✓ Grond
✓ Afgewerkte olie / vast oliehoudend afval
✓ Klein chemisch afval

“Alle afvalstromen onder één dak!”

Uw contactpersoon:
Edwin Thoonen
Edwin.thoonen@remondis.nl
06 34 86 96 70

Kantoorartikelen en facilitaire producten zijn onmisbaar op
ieder kantoor. Vanuit onze eerlijke en transparante manier
van werken bent u altijd verzekerd van het juiste advies. Bij
ons bent u op het juiste adres voor proactief advies over
onder andere kostenbesparing, de juiste keuze van
producten en bestelwijze. Wij zijn altijd bereid om samen met
u naar de best passende invulling van service te kijken en u te
adviseren op verdere besparingsmogelijkheden.
Om voor u dé perfecte kantooromgeving te realiseren
werken wij op een transparante manier samen met
specialisten op diverse vakgebieden.

“Het creëren van de perfecte
werkomgeving”

Uw contactpersoon:
Chantal Everaerts
ChantalEveraerts@martin-cuypers.nl
06 28 74 14 82

BEVEILIGING

CURSUSSEN

M&M Security

SAFETY CENTRE BOXMEER

Lokaal en hierdoor snel bereikbaar
voor alle ondernemers!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Collectieve beveiliging
Mobiele surveillance
Alarmopvolging en -afhandeling
Brand- en sluitronde
Openingsronde
Objectbeveiliging
Vakantiebeveiliging
Evenementenbeveiliging
Verkeersregelaars

Omdat veiligheid veel verder gaat dan alleen het weren
van fysieke inbraken is in 2010 een nieuwe tak
ontwikkeld: M&M Security Services. M&M Security
Services installeert inbraakbeveiliging, (intelligente)
camerabeveiliging, toegangscontrole en wifinetwerken.

“Met Man en Macht”

Uw contactpersoon:
Maurice van den Hoogen
maurice@mm-security.nl
0485 44 26 26

SAFETY CENTRE BOXMEER biedt een gevarieerd
cursusaanbod op het gebied van bedrijfsveiligheid,
afgestemd op uw wensen. Wij werken niet alleen met
echte vakmensen, wij maken de training voor u op
maakt en zo realistisch mogelijk voor de cursist. Wij
maken uw BHV’ers enthousiast over BHV.
Wij bieden onder andere:
- Bedrijfshulpverlening
- Ploegleider
- Reanimatie/AED
- VCA
- Ontruimingsoefeningen
- Table Top
- RI&E
- BHV-plan en ontruimingsplan
- Gevaarlijke stoffen
- Adembescherming

“Persoonlijk en uniek!”

Uw contactpersoon:
Emiel Jansen
e.jansen@safetycentreboxmeer.nl
0485 52 22 88

ENERGIE

BRANDVEILIGHEID

Zorg voor Energie!

Nu-Swift is uw partner voor brandveiligheid,
noodverlichting,
EHBO
en
advies.
Van Alarmeren tot (na)Zorg, kortom alles onder één
dak.

Als onafhankelijke adviseur in de energiemarkt
ondersteunen wij bedrijven met het optimaliseren van
energie-administratie in termen van energiekosten,
energiemanagement, subsidies en investeringen. Wij
werken op een transparante, no-nonsens manier en
zorgen ervoor dat uw energie-administratie op orde is
en continu voldoet aan de snel veranderende wet- en
regelgeving.
Onze opdrachtgevers noemen ons vaak “hun collega
voor alle energie gerelateerde vragen”. We besparen
niet alleen in euro’s, maar ook in tijd en gemak.
Bij Energy Services onderscheiden we een viertal
diensten die net zo los van elkaar staan als met elkaar
verbonden zijn:
✓ Zorg voor energie
✓ Inkoop & Contracten
✓ Verbruik & Budget
✓ Compliance & Duurzaam
✓ Financiering & Subsidies

“Wij maken energie simpel!”

Uw contactpersonen:
Harm van de Braak
harm.vandebraak@e-s.eu
06 52 86 32 09

Roeland Hoffmann
roeland.hoffmann@e-s.eu
06 57 88 74 44

Nu-Swift heeft diverse certificaten en kenmerken. NuSwift is aantoonbaar 100% conform laatste NENnormeringen en wetgeving. Ook werkt Nu-Swift samen
met gerenommeerde fabrikanten en vinden wij
kwaliteit, professionaliteit en milieubewust en
duurzaam bezig zijn belangrijk.
Nu-Swift verzorgd onder andere:
✓ Alarmeren
✓ Vluchtplan
✓ Blussen
✓ Registratie
Wij garanderen u het juiste advies voor wet- en
regelgeving. Dit doen wij onder andere door het
rapporteren en delen van servicebevindingen,
organiseren van oefeningen en cursussen,
nieuwsbrieven
en
productinformatie
en
downloadbare informatie (zoals via de website/films).

“Alle basisveiligheid onder één dak”
Uw contactpersoon:
François Jacobs
francoisnu-swift@ziggo.nl
06 53 69 40 67

