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Kl ik op het logo voor een nadere kenn ismaking.Kl ik op het logo voor een nadere kenn ismaking.
 

Nieuw bij Parkstad Inspecties:

nieuw logo en nieuwe slogan: Veiligheid meer dan norm!
nieuwe huisvesting: kantoor en leslocatie verhuist naar Schinnen
voorbereidingsdag op SCIOS Scope 8 examen voor STIPEL-gecertificeerde inspecteurs

Onze opdrachtgevers aan het woord:

Gemeente Maastricht over werken aan klimaatdoelstellingen
Dokkumer Vlaggencentrale: onze kwaliteit hangt buiten
Heijmans: onafhankelijke inspectie vermijdt belangenverstrengeling

Vol  tro ts presenteren we ons n ieuweVol  tro ts presenteren we ons n ieuwe  logo logo
De vertrouwde groene uil is gebleven, nu in een eigentijds jasje.
Dat past beter bij de aangescherpte koers van ons bedrijf.
Daarom is ook onze vertrouwde slogan ‘veiligheid als norm’
gegroeid naar ‘veiligheid meer dan norm!’. 
<<Lees verder>>

De u i tro l  van de n ieuwe hu issti j l  vindt de komendeDe u i tro l  van de n ieuwe hu issti j l  vindt de komende
weken ge le ide l i j k p laats. weken ge le ide l i j k p laats.  
De nieuwe website staat in de steigers, de bedrijfskleding voor
alle collega’s is besteld, en met de verhuizing naar het nieuwe
kantoor en leslocatie in Schinnen begin 2017 zal de overgang
compleet zijn.
Op 4 november maakten de Parkstad Inspecties collega’s al
kennis met de nieuwe huisstijl.  De taart werd aangesneden
door de beide directeuren van het bedrijf: Frank Smits (l) en
Etienne Hochs (r).
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Begin  2017: verhu izing naar Sch innenBegin  2017: verhu izing naar Sch innen
Sinds 17 oktober 2016 mag Parkstad Inspecties zich de nieuwe
eigenaar noemen van het pand aan de Breinderveldweg 11 in
Schinnen (L). Een zichtlocatie, langs de A76 en direct aan de
afslag. Vooral goed zichtbaar als je vanuit het zuiden komt. Een
essentieel aspect omdat Parkstad Inspecties in de toekomst 
zichtbaarder wil zijn. Naar verwachting verhuist het bedrijf in de
eerste helft van 2017 en verlaat dus het karakteristieke pand in
Ransdaal. <<Lees verder>>

Gemeente  Gemeente  Maastrich t maakt werk vanMaastrich t maakt werk van
kl imaatdoe lste l l ingenkl imaatdoe lste l l ingen
Parkstad Inspecties bracht de mogelijkheden in kaart voor het
verduurzamen van 47 utiliteitsgebouwen. Dat start met het
vaststellen van het huidige energielabel. “Per pand ontvingen
we een uitgebreid rapport met de mogelijkheden voor
verbeteringen,” vertelt Koen Hermkens, bouwkundig manager
gemeentelijk vastgoed. “Dat is maatwerk, want de gebouwen
hebben een grote diversiteit.” <<Lees verder>>

Dokkumer Vlaggen Centra le : onze kwal i te i t hangtDokkumer Vlaggen Centra le : onze kwal i te i t hangt
bu i ten bu i ten 
In september heeft Parkstad Inspecties meer dan 200
elektrische arbeidsmiddelen geïnspecteerd voor de Dokkumer
Vlaggen Centrale: snijmachines, boormachines, weegschalen,
koffieapparaten, etc. Het lijkt een groot aantal, maar het gaat
snel,” vertelt Jakob Vellinga van de Dokkumer Vlaggen
Centrale. “In tweeënhalve dag was alles geïnspecteerd, zonder
dat het ten koste is gegaan van de productie. <<Lees verder>>

Onafhanke l i j ke  inspectie  vermi jd t sch i jn  vanOnafhanke l i j ke  inspectie  vermi jd t sch i jn  van
be langen-be langen-
verstrenge l ing verstrenge l ing Heijmans doet het onderhoudsbeheer van
panden van Enexis in Maastricht en Venlo. “We zijn nu drie jaar
bezig en merken dat er bij de installateurs een bepaalde
blindheid kan ontstaan,’ aldus Achim Schijns, projectleider bij
Heijmans. "Dan is het goed een onafhankelijke partij erbij te
betrekken. Parkstad Inspecties heeft voor ons de NEN 2767
inspectie uitgevoerd, de bevindingen gerapporteerd en een
conditiescore gegeven.” <<Lees verder>>

SCIOS Scope 8  n ieuwe standaard b i j  aanbested ingenSCIOS Scope 8  n ieuwe standaard b i j  aanbested ingen
Tenminste daar ziet het wel naar uit. Bij vrijwel alle openbare
aanbestedingen in 2016 voor e-inspecties zien we dat de
SCIOS Scope 8 certificering van het bedrijf en de bijbehorende
SCIOS erkenning van de inspecteur als eis worden gesteld. De
nieuwe kwaliteitsstandaard voor inspecties van
elektrotechnische installaties volgens NEN 3140 raakt dus
steeds meer ingeburgerd. <<Lees verder>>
Met onze maatwerkop lossing kunnen STIPEL-Met onze maatwerkop lossing kunnen STIPEL-
gecerti fi ceerde inspecteurs sne l  en goed voorbere idgecerti fi ceerde inspecteurs sne l  en goed voorbere id
hun SCIOS Scope 8  d ip loma ha len. hun SCIOS Scope 8  d ip loma ha len. <<Lees verder>>
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Parkstad Inspecties                    

Ransdalerstraat 139A
6311 AZ Ransdaal
Vanaf beg in  2017:Vanaf beg in  2017:
Breinderveldweg 11
6365 PM Schinnen

Tel: 088-467 73 00 
www.parkstad-inspecties.nl              
www.parkstad-energiediensten.nl (voor energie-advies)
info@parkstadgroep.nl
Volg ons ook op Twitter en LinkedIn!

Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier.
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