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Er is weer werk aan de winkel 

 

Nu de vakantieperiode zo goed als voorbij is 
komen er binnenkort weer interessante zaken 
aan de orde. Kortom: er is weer werk aan de 
winkel op diverse fronten. Allereerst vraagt 
natuurlijk jullie eigen onderneming weer de 
nodige aandacht, maar daarnaast zijn in 
september de volgende data interessant om te 
noteren: de beurs InCoDa in Gorinchem is er 
weer van 11 t/m 13 september met het 
bijbehorende Nationaal Kampioenschap Woning- 
en Projectstoffering.  

 

Op deze beurs zijn de BVP en ook leden-
leveranciers aanwezig. Daarnaast is er onze 
algemene ledenbijeenkomst op 20 september in 
de namiddag. Verderop in de nieuwsbrief zie je 
de details over deze activiteiten.  

 

 
 

Naast de genoemde items kunnen we de komende tijd weer 
verdere ontwikkelingen tegemoet zien op het vlak van 
circulariteit en vakmanschap. We zullen jullie natuurlijk op de 
hoogte houden van de voortgang. Maar anderzijds horen we 
natuurlijk ook graag van onze leden waar ze mee bezig zijn en 
worden ook vragen van jullie over deze onderwerpen op prijs 
gesteld.  

In deze nieuwsbrief meldt Cotap over hun Vloerretour 
programma. Ook een goed initiatief naast vele acties die er ook 
vanuit andere leden zijn gekomen. En er is binnenkort een 
verdere oriëntatie van retourafname ’s van bijvoorbeeld PVC en 
tapijt op nationaal vlak via het moonshotproject, maar ook op 
Europees vlak. 

 

Hierbij wordt bij PVC gedacht aan een 
marktbrede oplossing. In ieder geval 
staan wij hier als BVP middenin en 
werken graag mee aan de noodzakelijke 
en onomkeerbare beweging naar 
verantwoord rentmeesterschap van 
onze aarde. 

 

 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en in ieder geval graag tot 
20 september aanstaande op onze ledenbijeenkomst bij PPC in 
Wijk bij Duurstede! 

 

******************************************************************************************************************************************* 

We ontvingen de afgelopen tijd twee verhuisberichten van leden van de BVP. 

Sharp Projects (Rick Peters) betrok een nieuw pand in Hendrik Ido Ambacht. Het bedrijf is te vinden aan de Sedumweg 11. Van harte 
gelukgewenst met deze nieuwe locatie. 
 

 

 

 
 
Ook de firma R. Fontaine Project- en 
Woninginrichting (Robert Fontaine) 
verhuisde. Van Rotterdam Albrandswaard 
naar Spijkenisse. Zij zijn voortaan te vinden 
aan de IJzertijdkreek 15. Ook gefeliciteerd 
met deze verhuizing. 
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Over circulariteit 
Ons BVP lid Cotap herinnerde ons aan het project dat men onlangs is opgestart. Hans van den Berg meldde ons: Naar aanleiding  
van het artikel in de laatste Nieuwsbrief mbt circulariteit en duurzaamheid , wil ik jullie gaarne informeren dat Cotap hiertoe haar 
verantwoordelijkheid heeft genomen met de introductie van een nieuw concept Vloerretour voor PVC Vloeren. 

 

 

Cotap is Vloerretour gestart vanuit de overtuiging dat 
rentmeesterschap ons stimuleert om een zo klein mogelijke 
ecologische footprint achter te laten op aarde. Wij vinden het 
belangrijk dat toekomstige generaties ook een groene en 
gezonde aarde hebben om op te leven. Vanuit die gedachte zijn 
wij al diverse duurzame initiatieven gestart, zoals het gasloos 
inrichten van onze panden en het terugwinnen van energie. Nu 
voegen we daar een belangrijk initiatief aan toe: Vloerretour.  

We starten met het recyclen van pvc snijresten, maar daar stopt 
het natuurlijk niet. Wij hebben de ambitie om in de toekomst ook 
andere vloeren retour te nemen en te recyclen.  
 

Het enige dat de projectinrichter hoeft te doen is de pvc 
snijresten weer mee terug nemen naar de zaak, nadat een vloer 
is gelegd. En wij nemen niet alleen de pvc snijresten van onze 
eigen vloeren mee, maar ook nog eens van alle andere merken.  

Cotap werkt samen met een partner op het gebied van recycling. 
Nadat wij de pvc snijresten bij hen hebben ingeleverd, zijn zij in 
staat om op innovatieve en duurzame wijze de producten om te 
zetten naar grondstoffen die weer kunnen worden 
hergebruikt.  De grondstoffen uit pvc snijresten worden 
hergebruikt in de ontwikkeling van nieuwe producten ten 
behoeve van verschillende industrieën. Dit kan voor zowel 
particulier als voor zakelijk gebruik zijn. Denk hierbij aan de 
ontwikkeling van nieuwe industriële vloeren. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ter Inspiratie 
 

Mooie foto’s van de nieuwe showroom van ons lid Siersema te Amsterdam. De architect is Beyond Space 
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Algemene ledenvergadering van de BVP op dinsdag 20 september 
Locatie: Plinten en Profielen Centrale, Weegmaat 3, 3961 NN Wijk bij Duurstede 

Tijd: inloop 15:00 uur, start programma 15:30 uur 

 

Het programma kent 3 punten, namelijk uitgebreide ontvangst 
door onze gastheer PPC, bijzonderheden van de 
branchevereniging Projectinrichting en een presentatie door 
voormalig rolstoeltennisspeelster Esther Vergeer 
over ”doorzetten bij tegenslag”. 

Met natuurlijk na afloop gelegenheid tot netwerken en een 
uitgebreid buffet. 
Een groot aantal leden liet al weten aanwezig te zijn op 20 
september. Deed je dat nog niet, meld dan jezelf en je 
introducees aan via info@bvprojectinrichting.nl 

 
******************************************************************************************************************************************* 

 

Matrix Projectvloeren is lid van de BVP geworden 

Enkele weken voor de vakantie belde Gerard Sonsma. “Het 
wordt nu een keertje tijd dat we lid worden van de BVP.  
Schrijf ons maar in. Onze motivatie is kennis te delen, eventuele 
gemeenschappelijke problemen bespreekbaar te maken en 
kijken of we als leden sneller tot bijvoorbeeld duurzamere 
werkwijzen kunnen komen”. 

Matrix Projectvloeren helpt organisaties door heel Nederland  
bij het stofferen van bedrijfs- en kantoorruimtes. De ene keer 
een bedrijf uit het MKB, de andere keer grote, gerenommeerde 
bedrijven zoals ABN AMRO, Philips of Amazon. Bedrijven waar  
in een kort tijdsbestek honderden of zelfs duizenden vierkante 
meters vloeroppervlakte worden bedekt.  

Hetzelfde geldt voor scholen, horecagelegenheden of 
zorginstellingen; eigenlijk alle bedrijven en instellingen die op 
zoek zijn naar slijtvaste, stijlvolle en strakke vloeren. 

Bij het kiezen en leggen van kantoorvloeren houdt Matrix 
uiteraard rekening met zaken als Het Nieuwe Werken, 
duurzaamheid en maatschappelijk en milieubewust 
ondernemen. Maar veel belangrijker voor ons is het plaatsen 
van projectvloeren die zorgen voor een gezonde, motiverende en 
inspirerende werkomgeving! Op zo’n plek werkt namelijk 
iedereen prettiger en productiever – en dat bespaart de 
opdrachtgever op langere termijn serieuze bedragen. 

 

******************************************************************************************************************************************* 

Als ondernemer ben je dagelijks druk 
met het runnen van je bedrijf. 
Financiële zaken schieten er dan nog 
wel eens bij in, vooral omdat dit vaak 
erg ingewikkeld lijkt 

 

Veel ondernemers kiezen er dan ook voor om de financiële administratie volledig aan 
hun boekhouder of accountant over te laten. Deze experts kunnen je inderdaad goed 
ondersteunen, maar toch is het erg belangrijk om ook zelf inzicht te hebben. Dit is vaak 
makkelijker dan het lijkt. In deze mini-whitepaper lees je hoe je een financieel plan 
maakt waarmee je beter zicht krijgt op de financiën van je bedrijf. 

Je vindt het whitepapier hier: 
https://www.dropbox.com/s/a1yuzyi22o3nd40/Whitepaper%20Inzicht%20Financi%C3%ABle
%20Positie%20DEF.pdf?dl=0 
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De beurs InCoDa (Interieur collectie 
dagen) wordt dit jaar gehouden op 11, 12 en 
13 september. Op de gebruikelijke locatie, 
de Evenementenhal te Gorinchem, 
Franklinweg 2, 4207 HZ. 

De BVP is partner van de organisatie, 
naast INretail,  het Platform 
Parketbranche en het HMC. 

 Veel leden van de BVP zullen als 
standhouder aanwezig zijn op deze beurs 
en ook de BVP zelf zal zich “ambulant 
presenteren”.  
In de loop van de jaren is InCoDa 
belangrijker geworden voor de 
projectenmarkt, niet in het minst door de  
activiteiten van de BVP als partner. 

 

Tijdens de beursdagen vindt weer het 
Kampioenschap parketleggen plaats, 
evenals het Nationaal Kampioenschap 
woning- en projectstofferen.  
Dit laatste kampioenschap wordt 
gehouden op maandag 12 september  
van 10 tot 16 uur. Het betreft een 
kampioenschap tussen leerlingen van  
de bekende opleidingsinstituten 

 
******************************************************************************************************************************************* 

 

 

 
 

******************************************************************************************************************************************* 

De volgende Nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag 7 september 2022 
Branchevereniging Projectinrichting, postbus 623, 2600 AP Delft 
info@bvprojectinrichting.nl 

 

 

Wilt u de wijze waarop u deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen? info@bvprojectinrichting.nl 

 

 
 

 


