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Almere, 21 november 2016

Hebt u al lucht gekregen van het nieuwe Bouwbesluit?

Geachte mevrouw De Vries,

Kinderen die de dag op een kinderdagverblijf doorbrengen, hebben recht op schone lucht, een rustige
omgeving en een goede ventilatie. Jammer genoeg is de kwaliteit van het binnenmilieu vaak om te
‘huilen’. Letterlijk en figuurlijk.

Verplicht per 1 april 2017: ventilatievoorziening en spuivoorziening
Gebrekkig geventileerde kinderdagverblijven leveren gezondheidsrisico op. Als de binnenlucht
verontreinigd raakt, kunnen uw kinderen een luchtweginfectie, longontsteking of middenoorontsteking
oplopen. Op 1 april 2017 moeten alle locaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.
Vanaf die datum zijn een ventilatievoorziening én een spuivoorziening verplicht voor alle
verblijfsruimtes, inclusief de slaapvertrekken.

Geen vuiltje aan de lucht met UniFan
U hebt nog 4 maanden de tijd om de benodigde verbetermaatregelen te treffen. De ventilatiesystemen
van UniFan voor kinderdagverblijven waarborgen een gezondere omgeving voor opgroeiende kinderen.

Onze ventilatiesystemen voldoen aan de eisen van het nieuwe Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening en de ventilatiecapaciteit zoals die in de Wet Kinderopvang is vastgesteld.

Kopen of lease?
Creëer nu samen met UniFan een gezond binnenmilieu voor kinderen. Een schoon binnenmilieu maakt
het verschil tussen een huilende Daan en een lachende Tess. Graag voeren we op locatie een zogenoemde ‘Ventilatiescan’ uit. Zijn de investeringskosten te hoog? Geen man overboord. UniFan biedt ook aantrekkelijke leasecontracten aan.

Binnenkort neem ik contact op om uw interesse te peilen. Uiteraard mag u ook zelf bellen om een afspraak te maken. U kunt me bereiken op nummer (06) 19 38 44 12.
Nieuwsgierig naar UniFan?

Met vriendelijke groet,
Kijk snel op
Www.unifan.eu
Henk Posthuma
Eigenaar

Tip

GGZ Amsterdam is erg enthousiast over de aanpak én de ventilatiesystemen van UniFan. We zijn
ervan overtuigd dat u dezelfde waardering uitspreekt als u met ons in zee gaat.

