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Met veel genoegen lanceren wij de vernieuwde nieuwsbrief van Selles &
van Dijk Experts. De afgelopen periode is er veel gebeurd binnen ons
bureau. In het najaar van 2011 hebben wij een vestiging geopend in
Spanje. Daarnaast zijn wij onlangs door ILT aangewezen als particuliere
instelling om scheepsinspecties te doen. Alle reden om de nieuwsbrief
nieuw leven in te blazen. Heeft u zelf suggesties voor de volgende
nieuwsbrief of wilt u reageren op een van de artikelen? Aarzel niet om
contact met mij op te nemen op 0521 – 74 40 16 of stuur een e-mail naar
r.vandijk@sellesvandijkexperts.nl Ik wens u veel leesplezier.
Rob van Dijk
Selles & van Dijk Experts verkrijgt accreditatie scheepsinspecties
Selles & van Dijk Experts heeft als eerste expertisebureau in Nederland
de ontvankelijkheidsverklaring van de Raad van Accreditatie ontvangen,
volgens de ISO/IEC 17020 norm, met betrekking tot het uitvoeren van
inspecties van binnenvaartschepen. Hiermee kan Selles & van Dijk
Experts onafhankelijk werken en de benodigde inspecties voor het
certificeren van beroeps- en pleziervaartuigen uitvoeren. Het laatste
onderdeel, een aantal audits in het veld, zullen het komende jaar
plaatsvinden.
>> Lees verder
Selles & van Dijk Experts opent vestiging in Spanje
De laatste jaren kregen we steeds meer opdrachten voor het
Middellandse Zeegebied. Met name via Nederlandse verzekeraars, maar
we worden ook wel rechtstreeks door booteigenaren benaderd. Reden
om er een eigen vestiging te openen. Paul Selles vertrok naar Spanje en
geeft sinds vorig jaar leiding aan de Spaanse vestiging.
>> Lees verder
Schade aan Friese bruggen
Hoe gek kan het lopen. In december werden wij benaderd door een
verzekeraar van een binnenvaartschip. Of we even poolshoogte konden
nemen bij een brug in Friesland. Het binnenvaartschip, dat de
gebruikelijke vaarroute van Rotterdam naar Groningen volgde, had onder
een brug door willen varen en zat ineens muurvast. Een week later
mochten we naar de brug ernaast. Daar had een schip schade
opgelopen, omdat de brug te vroeg dicht was gegaan.
>> Lees verder
Pleziervaart
René Vos is een van de mensen binnen Selles & van Dijk Experts die
actief is op het gebied van Pleziervaartuigen. Of het nu gaat om een
schade-expertise, een taxatie voor een financiering, een acceptatieinspectie voor verzekeringen, een aankoopkeuring of een advies als
technisch deskundige voor een rechtsbijstandverzekering, de kans is
groot dat René bij de opdracht betrokken is.
>> Lees verder

