ACINIEUWS JAARGANG6 WINTER2010-2011

Zelf doen en/of nog meer uitbesteden...
Snel & voordelig van uw ICT-apparatuur
af. Ook bij schades!

Voorkom vorstschade...
A1 Inspectie & Preventie bij De Rijdende Rechter...

Het fenomeen valwind
Het klimaat verandert. Volgens meteorologen gaat de komende decennia de gemiddelde temperatuur in ons land geleidelijk aan omhoog
en zullen zich meer periodes van langdurige droogtes voordoen.

De kracht van
complimenten….
Het is jammer maar...
We zijn met z`n allen niet zo snel met complimenten.
We zijn niet rap met leuke dingen.
We zijn niet stoer met grappige momenten.
Maar oh...
Wat zijn we snel met ons oordeel.
Wat zijn we snel met afbreken.
Wat staan we vooraan met ons vooroordeel.
Kortom wat zijn we geweldig, als we iemand kunnen
afbranden.
Blijkbaar is in deze tijd de prijs van een compliment
onbetaalbaar geworden.
Wij zijn allemaal engelen, met slechts één vleugel en
we kunnen alleen maar vliegen als we elkaar kunnen
omarmen. Geef eens een compliment. Laat iemand
eens stralen. Laat voelen dat andere mensen waardevol zijn. Voor ieder mens in het belangrijk om regelmatig een schouderklopje te krijgen. We zijn zo snel
geneigd om alleen maar naar een ander zijn/haar
gemaakte “fouten” te kijken. Niet doen!
Het is veel mooier als je naar datgene kijkt waar een
ander goed in is. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend,
maar dat is het niet.
Dus ons motto wordt de komende jaren:
Complimenten geven en ontvangen is mooi en de
moeite waard om te vieren.
Wilma van Ingen
Operationeel manager

A

an de andere kant neemt ook de kans
op heftige regenbuien toe, vooral in de
zomermaanden.
Dat laatste hebben we deze zomer meerdere
keren aan den lijve ondervonden. Korte, maar
hevige buiten zetten straten, kelders en wonin-

gen onder water, maar ook was er enkele keren
sprake van valwinden.
Een valwind of een katabatische wind is (volgens Wikipedia) ‘een sterke neerwaartse
luchtstroom die lucht met een hoge dichtheid

vervoert vanaf grote hoogte onder invloed van
de zwaartekracht’. Dit verschijnsel, ook wel
aangeduid met downburst of microburst, kan
gepaard gaan met zware windstoten en neerslag. Anders dan bij een tornado of windhoos
vallen bij een valwind de bomen allemaal in
dezelfde richting om.
In de Achterhoek kunnen ze inmiddels meepraten over deze vorm van natuurgeweld. Op het
festivalterrein van ‘De Zwarte Cross’ stortte een
feesttent in, in het dorp Vragender gebeurde
hetzelfde met een kerktoren en op een camping in Vethuizen vlogen als in een ware horrorfilm enkele caravans letterlijk door de lucht en
kwamen total loss in een vijver terecht. Behalve
veel financiële schade raakten meerdere personen gewonden en vielen er zelfs enkele dodelijke
slachtoffers te betreuren.
Hoewel de materiële schade op zich niet was
gedekt is de verzekeraar de gedupeerden te
hulp geschoten en werd ACI vrijdagmiddag
ingeschakeld om het campingterrein schoon te
maken.
Onze mensen troffen ter plekke een enorme
ravage aan en hadden hun handen vol aan deze
klus. Daarbij moesten een boot en zelfs lieslaarzen aan te pas komen om de in de vijver terecht
gekomen caravandelen en ander weggewaaid
materiaal te bergen. Zondag in de loop van
de dag zag het campingterrein er alweer spic &
span uit. Alsof er niets was gebeurd...
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redenen steeds vaker voor kozen om het reinigingswerk zelf te doen en zo de externe kosten omlaag te
brengen. Kennelijk beviel dat veel bedrijven niet, want
wij constateren tot onze tevredenheid dat bedrijven
daarvan terugkomen en ons weer vaker inschakelen
voor het professioneel laten reinigen van de installaties. Sterker nog, er wordt daarnaast in toenemende mate een beroep gedaan op onze medewerkers

Tijden veranderen: zelf doen
en/of nog meer uitbesteden
In de hoogtijdagen van de economie werden we regelmatig ingeschakeld door de industrie voor het
periodiek reinigen van technische installaties en andere voor het productieproces relevante apparatuur.

O

p gezette tijden werden de machines stil
gelegd en konden wij de installaties professioneel schoonmaken, terwijl het betreffende
bedrijf van de gelegenheid gebruik maakte om de
benodigde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

te verrichten waar men tijdens de productie niet bij
kon komen of om andere redenen niet aan toekwam.
Tijden veranderen. De economische crisis maakte het
bedrijfsleven extra kostenbewust. Met onder meer
als gevolg dat (volcontinu)bedrijven er om financiële

Snel & voordelig van
uw ICT-apparatuur
af. Ook bij schades!
Staan er in uw bedrijf of bij uw klanten nog oude pc’s, laptops, printers of servers? En vraagt u zich af wat
u hiermee moet doen? ACI Verhuizingen & Opslag werkt al enige tijd nauw samen met D-two uit Elst (Gld).
Deze specialisten handelen wereldwijd in ICT-apparatuur. Zij helpen u van uw voorraad af en recyclen deze.
Mogelijk brengt uw apparatuur zelfs nog geld op.Dit kan bij brand – en waterschade zelfs nog om interessante bedragen gaan.

D

e werkwijze van D-two is eenvoudig en accuraat. Zij inventariseren de apparatuur, kopen
deze op of bieden een aantrekkelijke prijs om
goederen milieuvriendelijk te recyclen. Daarbij verwijderen zij alle aanwezige data op een zorgvuldige
manier. Dit gebeurt via een gecertificeerd bedrijfsproces, want D-two staat garant voor brandschone pc’s
en servers, klaar voor recycling of verkoop.

Bijkomend voordeel is dat ACI Verhuizingen & Opslag
zorgt voor de logistieke afhandeling. U hoeft dus niet
zelf te slepen met deze zware apparatuur. Kortom:
voor een voordelige prijs en zonder veel inspanning
bent u uw voorraad of schadepartij kwijt.
Meer weten? Neem dan contact op met D-two tel.
(0481) 377 802; E-mail: info@d-two.nl of bezoek de
website: www.d-two.nl.

Medewerker in beeld Peter Salfischberger

Passie voor ijshockey
& dienstverlening
Vele weekenden en avonden is Peter Salfischberger te vinden op de ijsbaan van ijshockeyclub Red Eagles in Den
Bosch. Als scheidsrechter, trainer/coach van een jeugdteam en als trotste ouder van zijn ijshockeyende zoon.

H

et is de uitlaadklep voor zijn hectische baan
als meewerkend projectleider bij ACI. “Het is
gewoonweg prettig om mensen na een calamiteit letterlijk en figuurlijk uit de brand te helpen. Dat
geeft een enorme voldoening.”
Peter is nu zo’n drie jaar bij ACI werkzaam, waarbij hij op locatie de leiding heeft van reinigings- en
herstelprojecten na een brand- of waterschade.
Werkzaamheden waarmee hij zich het overgrote deel
van zijn werkzame leven –18 jaar– heeft beziggehouden. “Het is zeer gevarieerd en afwisselend werk.
Vooral de combinatie van variatie en het onbekende,
spreekt me aan. ‘s Ochtends vroeg weet je vaak niet
waar je die middag werkzaam bent en wat je aldaar
zoal tegenkomt. Het is bij elke klus telkens weer de

vakmatige uitdaging om een praktische, betaalbare
oplossing om het ontstane euvel te kunnen verhelpen.
Het werk geeft hem naar eigen zeggen veel voldoening. “Wij treffen mensen altijd in een vervelende situatie aan. Wie er nooit mee te maken heeft gehad, kan
zich niet indenken hoe vervelend het is om in je eigen
huis met een brand- of waterschade te worden geconfronteerd. Dat is een uitermate vervelende ervaring en
meer dan eens tref je gedupeerden totaal ontdaan of
zelfs in paniek aan. Onze taak beperkt zich dan ook
niet tot het snel oplossen van het probleem, maar ook
om mensen gerust te stellen en hun verhaal aan te
horen. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Ik heb dan
ook regelmatig met dankbare mensen te maken. Daar
doe je het uiteindelijk voor!”

voor productiegerelateerde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Veel productiebedrijven hebben
als gevolg van de ook binnen het personeelsbestand
doorgevoerde kosten- en procesoptimalisatie daar zelf
geen (extra) mensen meer voor beschikbaar. Het tijdelijk, alleen voor het ‘productiewerk’, inschakelen van
onze medewerkers is dan ook een goed en zeker voordeliger alternatief gebleken. Tijden veranderen!

A1 Inspectie & Preventie
binnenkort te zien bij
De Rijdende Rechter?
Het vele goede werk van A1 Inspectie & Preventie blijft niet onopgemerkt. Niet alleen bij tevreden klanten, maar ook in de media.

Z

o zijn we door film- en TV-producent IDTV
opgenomen in de lijst van deskundigen van
De Rijdende Rechter. Als dienstverlener pur
sang hebben wij immers volop deskundigheid in huis
van zowel schades, oorzaken en gevolgen als van de
manier om deze snel en goed op te lossen. Dus wellicht
ziet u binnenkort onze inspectiebus voorrijden op TV
om ‘Rijdende Rechter’ mr. Frank Visser te assisteren bij
het oplossen van een burenruzie.
‘A1’ heeft meer nieuws te melden. Zo is het bedrijf toe-

getreden tot de Vereniging van Natura Herstelbedrijven
en is het een samenwerking aangegaan met Vereniging
Eigen Huis. Leden van deze consumentenvereniging
kunnen een beroep kunnen doen op de (lekdetectie)
specialisten van ‘A1’ bij waterschade voor een maatwerkadvies tegen een aantrekkelijke prijs. Hiervoor
is een speciaal concept ontwikkeld: Eerste Hulp Bij
Waterschade (E.H.B.W. ®). Voorts gaat ‘A1’ de nieuwe
media niet uit de weg en worden via ‘Twitter’ - http://
twitter.com/A1_groep - aan ‘volgers’ informatie en nuttige (preventie)tips verstrekt.

Voorkom vorstschade

• Isoleer waterleidingen in onverwarmde ruimte.
• Bij lange afwezigheid sluit hoofdkraan en laat leidingen leeglopen.
• Zet verwarming niet lager dan 15 graden.
• Bij lange afwezigheid laat iemand regelmatig controleren of er geen electra of cv storingen zijn.
• Let op: water en cv leidingen op ongeïsoleerde en
onverwarmde zolders kunnen bevriezen, isoleer deze.
• controleer of de cv installatie voldoende waterdruk
heeft.
• sluit buitenkranen en tap deze af.

• Laat sproei installaties en waterpompen leeglopen of
ontlucht deze dmv luchtdruk (compressor).
• Tegenwoordig zijn veel verven, lijmen en kitten watergedragen bewaar deze in vorstvrije ruimten.
• Een geyser in een onverwarmde ruimte kan makkelijke bevriezen. Dit geldt ook voor een wasmachine
en afvoeren (sifons), verwarm deze ruimte tijdelijk.
• Bescherm waterleidingen met thermalint bij installeren in niet toegankelijke ruimten, die niet vorstbestendig zijn.

Doordenkers voor denkers...

Er waren eens 3 mensen
Iedereen, Iemand & Niemand
Er moest er een belangrijke opdracht vervuld worden.
Iedereen werd gevraagd dit te doen.
Iedereen dacht echter dat Iemand het wel zou doen.
En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het.
Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de taak van Iedereen
was en nu had Niemand het gedaan.
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen.
Niemand had zich gerealiseerd dat
niet Iedereen het wilde doen.
Op het einde beschuldigde Iedereen Iemand,
Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen
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