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Service en 
dienstverlening

Het Asecos
veiligheidsconcept
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Als het op veiligheid aankomt
sluiten wij geen compromissen.

Wij nemen het onderhoud van uw brandveiligheidsopslagkasten en arbeidsmiddelen
serieus. Ook in uw belang.

Brandveiligheidsopslagkasten voorkomen 
een oncontroleerbare uitbreiding van 
een calamiteit bij brand. Daarom moeten 
brandveiligheidsopslagkasten regelmatig 
worden gecontroleerd om altijd volledig 
functioneel te zijn.

Professionele service kan van vitaal 
belang zijn

Onjuist onderhoud kan ernstige gevolgen 
hebben. In geval van schade neemt niet 
alleen de dekking voor de verzekerings-
nemer af, er ontstaan ook enorme kosten, 
zoals het verlies aan productiecapaciteit, 
verhuiskosten, logistieke omschakeling, 
aansprakelijkheid etc. Daarbij komen ook 
nog de vaste kosten aan personeel, voer-
tuigen, kredietfaciliteit etc.

Als deze problemen kunt u met “het Ase-
cos veiligheidsconcept” voorkomen. 
Daarmee staat u wettelijk aan de veilige 
kant.

›››  Uw veiligheid is mijn werk.
 Hagen Krentz, servicemonteur bij Asecos
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Goed onderhouden,
perfect afgedekt.

Service van Asecos betekent:
een uitgebreide en gedegen service - voor uw veiligheid.

Asecos - een goede naam voor opslag 
van gevaarlijke stoffen

Onze naam Asecos staat voor “security“ en 
“ecology“ - voor veiligheid en milieubescher-
ming bij de omgang en opslag van gevaarlijke 
stoffen.

Sinds onze oprichting in 1994, hebben wij 
ons gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
productie van innovatieve producten op het 

gebied van veiligheid en milieubescherming 
en zijn vandaag de dag Europa‘s toonaange-
vende fabrikant van brandveiligheidsopslag-
kasten.

Asecos staat bekend om baanbrekende 
ontwikkelingen op het gebied van hand-
ling en opslag van gevaarlijke stoffen. Onze 
kerncompetentie ligt in het ontwikkelen en 
produceren van brandveiligheidsopslagkasten. 

Een programma dat geen vragen 
openlaat

Daarnaast strekt ons productassortiment 
zich uit over vele andere gebieden, van ge-
vaarlijke stoffen werkplekken tot luchtreini-
gers. In totaal heeft de Asecos een portfolio 
van meer dan 1.700 innovatieve product-
oplossingen.

Onze service zet de standaard

Onze expertise als ontwikkelaar en fa-
brikant van brandveiligheidsopslagkasten 
komt ook tot uiting in onze service en 
dienstverlening.
Wij bieden u een compleet, professioneel 
serviceprogramma, waaronder een 24-
uurs onderdelenservice. 

Onderhoud door Asecos

“Better safe than sorry.”

Asecos medewerkers zijn specialisten 

op hun vakgebied!
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Waarom onderhoud belangrijk is - 
de wettelijke basis.

De wet vereist een periodiek onderhoud en keuring van uw arbeidsmiddelen, 
waartoe ook de brandveiligheidsopslagkasten behoren.

De wetgever heeft strikte regels in de omgang met gevaarlijke stoffen, alsook die van keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen. De 
complexiteit van deze regels geven wij in onderstaand diagram weer:

Klik hier voor een vergroting en download de informatie over keuring 
en onderhoud van brandveiligheidsopslagkasten.

Redenen voor de aankoop van een brandveiligheidsopslagkast:

››› duurzame veiligheid en rechtszekerheid
›››  bescherming van mens en milieu
›››  beperking van aansprakelijkheid voor de organisatie

›››  juridisch aan de veilige kant staan, echter alleen bij regelmatig onderhoud  
 en veiligheidstechnische keuring van uw brandveiligheidsopslagkast!
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Klik hier voor een vergroting en download de informatie over keuring 
en onderhoud van brandveiligheidsopslagkasten.

We kennen elk detail van onze producten; 
wij hebben deze zelf ontwikkeld en ge-
bouwd. Daarom moet u bij het onderhoud 
en de veiligheidstechnische inspectie aan 
uw brandveiligheidsopslagkast uitsluitend 
vertrouwen op de originele service van 
Asecos. Onze eigen gecertificeerde ser-
vicemedewerkers zijn door ons opgeleid 
en weten precies hoe te handelen.

Goed onderhoud verlengt de levens-

duur en zorgt voor een duurzaam en  
veilig gebruik. Minimaliseer uitval en  
calculeer voorspelbare kosten in. In geval 
van storing beschikken wij als producent 
direct over de meest gebruikte en voor-
komende reserveonderdelen van onze 
brandveiligheidsopslagkasten.

Alleen Asecos kan Asecos producten
perfect onderhouden.

Vertrouw op de Asecos Service.

Onderstaande service en
dienstverlening mag u
van ons verwachten:

• Garantie en 
 productaansprakelijkheid   
 direct van de producent.

•  Controle en inspectie op basis  
 van actuele richtlijnen en normen  
 (gebruik, opslag, Ex-zone etc.).

•  Complete en consistente 
 documentatie en beschikbaarheid
  van alle onderdelen (tenminste  
 10 jaar).

•  Service netwerk in Europa.

•  98% van alle reparaties kunnen 
 wij binnen het onderhoudsbezoek
 uitvoeren; dit betekent voor u 
 geen extra voorrijkosten.
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Vertrouw op de expertise van Asecos:
wij zorgen er voor dat uw brandveilig-
heidsopslagkasten perfect worden onder-
houden. Wat kunt u van ons verwachten:

Een periodieke jaarlijkse veilig-
heidstechnische keuring en on-
derhoud door Europa’s grootste 
producent van brandveiligheidsop-
slagkasten. 

Keuring en onderhoud wordt uitgevoerd 
door gecertificeerde en deskundige servi-
cemedewerkers van Asecos. Een en ander 
in overeenstemming met artikel 7.4a uit 
het Arbeitsomstandighedenbesluit. 

Een periodieke veiligheidstechnische keu-
ring waarborgt een duurzaam en veilig ge-
bruik van uw brandveiligheidsopslagkasten 
voor jarenlang onbezorgd gebruik.

Asecos servicemonteurs controleren alle 
onderdelen en functies die voor het veilig 
functioneren van uw brandveiligheidsop-
slagkasten noodzakelijk zijn. Bij reparatie of 
vervanging worden bij Asecos brandveilig-
heidsopslagkasten alleen originele onder-
delen gebruikt.

Iedere veiligheidskast wordt voorzien van 
een individueel controlerapport. Tijdens de 
veiligheidstechnische keuring worden even-
tueel geconstateerde gebreken schriftelijk 
in het bij de kast behorende rapport vast-
gelegd. Dit rapport wordt u na elke controle 
toegestuurd. Het rapport bevat een check-
list van alle onderdelen die moeten worden 
gecontroleerd en dient tegelijk als historisch 
overzicht van alle jaarlijkse controlebeurten. 

Het controlerapport biedt u tevens de nodi-
ge documentatie voor het bevoegd gezag 
en is uw bewijs in geval van aanspraak op 
schadevergoeding.
 
Asecos is als geen ander in staat preventief 
en correctief onderhoud uit te voeren aan 
uw brandveiligheidsopslagkasten. Onze 

servicemonteurs beschikken over de beste 
knowhow en worden speciaal hiervoor op-
geleid, bijgeschoold en gecertificeerd.

Met behulp van onze service en dienstverlening
bent u altijd aan de veilige kant.

De Asecos Service in detail.
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Nur wenn Sie alle diese Aussagen bestätigen können stehen Sie auf der sicheren Seite!

Onze tarieven.

Preventief onderhoud met een veiligheidstechnische 
keuring door de producent.

Tarieven Service en dienstverlening

Continuïteit en veiligheid zijn wezenlijke 
elementen als het gaat om brandveilig-
heidsopslagkasten. Om uw brandveilig-
heidsopslagkasten in een optimale conditie 
te houden is een jaarlijks preventief onder-

houd en keuring volgens de Europese en 
nationale voorschriften noodzakelijk (Ar-
beidsomstandighedenbesluit, PGS15, RI&E, 
89/391/EEG, 89/654/EEG, 89/655/EEG, 
2009/104/EG).

Door het afsluiten van een Asecos Service-
contract garanderen wij u maximale zeker-
heid en een duurzaam en veilig gebru-
ik van uw (Asecos) brandveiligheids-
opslagkast(en).

1 jaar
garantie op de 

geleverde serviceendienstverlening 10 jaar
fabrieksgarantie */geen reparatiekosten*

5 jaar
fabrieksgarantie*

Voor alle merken brandveiligheidsopslagkasten
 a) 1x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische controle

Voor alle merken brandveiligheidsopslagkasten
 a) 1x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische keuring
 e) preventief onderhoud
 f) luchttechnische controle / meting
 g) individueel controlerapport per kast
 h) onderdelen tot € 5 inclusief

Voor Asecos Q-brandveiligheidsopslagkasten
 a) 2x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische keuring
 e) preventief onderhoud
 f) luchttechnische controle / meting
 g) individueel controlerapport per kast
 h) geen voorrijkosten
 i) 100% korting op originele Asecos onderdelen
 j) voorrang bij onverwachte storing
looptijd 10-jarig contract

Naast het periodieke onderhoud en de vei-
ligheidstechnische keuring aan uw brand-
veiligheidsopslagkasten, kan Asecos ook 
de veiligheidstechnische keuring voor u 

uitvoeren aan uw brandveilige opslagcon-
tainers, GAP veiligheidswerkboxen (zuur-
kasten), palletstellingen, nooddouches en 
Smoke&Talk rookcabines.

Bel ons voor meer 
informatie:
 
+31 (0) 172 50 64 76

*Bij jaarlijkse onderhoud en inspectie door Asecos

Voor Asecos brandveiligheidsopslagkasten
 a) 1x inspectie per jaar
 b) optische controle 
 c) functionele controle
 d) veiligheidstechnische keuring
 e) preventief onderhoud
 f) luchttechnische controle / meting
 g) individueel controlerapport per kast
 h) onderdelen tot € 5 inclusief
 i) 25% korting op overige originele Asecos onderdelen
 j) voorrang bij onverwachte storing

looptijd 5-jarig contract

1 jaar
garantie op de 

geleverde serviceendienstverlening 10 jaar
fabrieksgarantie */geen reparatiekosten*

5 jaar
fabrieksgarantie*

1 jaar
garantie op de 

geleverde serviceendienstverlening 10 jaar
fabrieksgarantie */geen reparatiekosten*

5 jaar
fabrieksgarantie*
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asecos GmbH
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 92 20–0
Fax   +49 60 51 92 20–10
info@asecos.com

www.asecos.com

asecos Ltd.
Safety and Environmental Protection
c/o Park Associates
Gretton House, Waterside Court
Third Avenue, Centrum 100
Burton-upon-Trent, Staffordshire
GB-DE14 2WQ

Phone +44 1785 2270-90
Fax   +49 60 51 92 20–10
info@asecos.co.uk

asecos S.L.
Seguridad y Protección del Medio Ambiente 
C/ Mollet 14 
ES-08120 La Llagosta

Phone +34 902 300 385
Fax   +34 902 300 395
info@asecos.es

Onder voorbehoud van drukfouten en productwijzigingen als gevolg van
technische ontwikkelingen en modelveranderingen.

© Asecos BV 08/2012

Asecos bv
Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Phone +31 172 50 64 76
Fax   +31 172 50 65 41
info@asecos.nl

asecos Sarl
Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Phone +33 387 78 62 80
Fax   +33 387 78 43 19
info@asecos.fr

For all other countries please contact:
asecos GmbH 
Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

Phone +49 60 51 92 20–0
Fax   +49 60 51 92 20–10
info@asecos.com

www.asecos.nl

Asecos Service
Veiligheid waar u op kunt vertrouwen.

››› Bij ons is alles in orde.
 Bedankt Asecos!

Vertrouw op de Asecos Service:

•  Preventief onderhoud en veilig-  
 heidstechnische keuring, rechtstreeks  
 van Europa’s grootste producent van  
 brandveiligheidsopslagkasten.

•  Onze serviceafdeling zorgt er voor dat  
 het preventief onderhoud en de   
 veiligheidstechnische keuring elk jaar  
 tijdig plaatsvindt.

•  Van elke kast ontvangt u een service- 
 rapport. Het complete historisch   
 overzicht per kast bewaren wij voor u!


