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Xibeo is een onafhankelijk
dienstverlener
in
Technisch
Beheer & Onderhoud en stelt
relaties en geïnteresseerden
periodiek op de hoogte van
nieuwsberichten uit het vakgebied.
Met de bronvermelding bent u in
staat nadere informatie in te
winnen. Uiteraard kunt u ook uw
vraag aan ons stellen;
info@xibeo.nl

Nieuwe Europese PBM Verordening
Per 21 april 2018 is de nieuwe Europese verordening Persoonlijke
Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 rechtstreeks van
toepassing in alle Europese lidstaten. Hiermee vervalt de huidige
Europese richtlijn PBM 89/686 en de Nederlandse wetgeving voor
PBM. (bron: www.nen.nl)
Korte samenvatting van de wijzigingen:
•
Toepassingsgebied wordt verbreed
•
Lijst categorie 3 producten is herzien
•
Eisen bijgeleverde documenten gewijzigd
•
Geldigheid en procedure keuringen gewijzigd
Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een
verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in
nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese
lidstaten. Lidstaten moeten hun bestaande nationale wetgeving
intrekken.
Platform Duurzame Huisvesting (PDH) lanceert toolbox voor
verduurzamen gebouwen
Het verduurzamen van gebouwen is één van dé opgaven voor
heden en toekomst. Verduurzamen blijkt echter een
containerbegrip en het aanbod aan informatie en hulp is enorm.
Daarin
biedt
het
PDH
nu
een
uitkomst.
(bron:
www.energievastgoed.nl)

Nieuwe kledinglijn Xibeo
Vol trots presenteren wij onze
nieuwe kledinglijn. Praktisch,
uniform en no-nonsense zijn de
kenmerken van deze lijn, wat in
het verlengde ligt van de
nuchtere filosofie van Xibeo, Niet
alleen beloven, gewoon doen!

Middels een toolbox kunnen wensen m.b.t. het verduurzamen van
gebouwen worden aangegeven waarna alleen relevante
informatie wordt getoond. Hiermee biedt de toolbox een heldere
en gebruiksvriendelijke uitkomst voor de gebruiker die zijn of haar
pand wil verduurzamen. De toolbox is voor iedereen beschikbaar
via www.platformduurzamehuisvesting.nl.
Wettelijke eisen van cv-installateurs
Om ongelukken met koolmonoxide te voorkomen, mogen naar
verwachting vanaf 1 januari 2019 alleen erkende bedrijven met
vakbekwaam personeel nog cv-ketels en warmwatertoestellen
op gas aanleggen en onderhouden. Dit geldt ook voor de buizen
voor luchttoevoer en rookgasafvoer. (bron: www.nen.nl)
De nieuwe erkenning gaat uit van registratie van vakbekwame
medewerkers, meten met gekalibreerde meetinstrumenten en
registeren van uitgevoerd werk waarop steekproefcontroles
worden uitgevoerd. Het ziet er naar uit dat deze regeling veel
gaat lijken op de huidige regeling BRL 6000-16 “onderhoud van
gasverbrandingstoestellen < 100kw).
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