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Raam
contracten

●

Inlegvel
nieuwsflits

Indien u vragen heeft of geïnteresseerd bent in deelname aan één of
meerdere raamcontracten, verzoeken wij u contact op te nemen met
Iva Meijs 06-57236108

●

secretariaatsim@lwv.nl

Vermeld in uw mail de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres
van uw medewerker waarmee wij contact mogen opnemen.

Beveiliging
Collectieve beveiliging is inmiddels op drie bedrijventerreinen tot stand gekomen. Voordelen van het
inzetten van een collectief camera project zijn meerledig. De aanwezigheid van camera’s zorgt niet alleen
voor preventie maar verhoogt ook sterk het veiligheidsgevoel in het gebied. Daarbij kunnen beelden
veiliggesteld worden en gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de opsporingsdiensten en verder kan er
met een collectief camerasysteem preventief toezicht gehouden (virtueel surveilleren) worden en fungeren als
verlengstuk op de door het bedrijf genomen individuele beveiligingsmaatregelen. Tevens krijgt u wanneer u
deelneemt aan het collectief, korting op aanvullende producten en diensten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Op het gebied van veilig en gezond werken mogen géén concessies worden gedaan. Intersafe Netherlands
BV is al 60 jaar gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten om uw medewerkers te
beschermen tegen arbeidsrisico’s. Het beste persoonlijke beschermingsmiddel is er een dat wordt gedragen.
Deelnemers profiteren van een speciale SIM Kortingslijst bestaande uit een combinatie van artikel-,
productgroep- en basiskortingen.

Zorgverzekeringen
Vindt u het ook lastig om een zorgverzekering te kiezen die het beste bij u past? In samenwerking met
verzekeringsadviseur Heilbron heeft SIM afspraken gemaakt met meerdere verzekeraars. Naast de korting
die u ontvangt, profiteert u van persoonlijk advies en de overige voordelen die Heilbron, als specialist op het
gebied van zorgverzekeringen, u biedt.

Afvalinzameling
L’Ortye Transport en Milieu is sinds vele jaren een betrouwbare partner voor de SIM op het gebied van
afvalverwerking. Bedrijven die zijn aangesloten bij SIM kunnen profiteren van de gunstige raamovereenkomst
die afgesloten is tussen L’Ortye en SIM. Tegen gunstige tarieven wordt afval ingezameld en verwerkt en
wordt er ook advies geleverd. Standaard voert L’Ortye een afvalscan uit, waarbij de bestaande situatie
wordt gemonitord en geanalyseerd en vervolgens een gedegen advies wordt gegeven over optimale
afvalscheiding en logistieke dienstverlening.
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Bedrijvenschool
Binnen de SIM Bedrijvenschool worden regelmatig diverse opleidingen, cursussen en workshops
georganiseerd. De Leer- WerkFabriek is een van deze initiatieven. Hier worden jongeren opgeleid tot
procesoperator waarbij ze aan de slag kunnen bij regionale technische productiebedrijven. Tevens
worden regelmatig cursussen zoals Contract- & Leveranciersmanagement en de Gevaarlijk Stoffen School
georganiseerd.

Energie en gas
De Energie Makelaar draagt zorg voor de collectieve inkoop van elektra en gas. Het collectief levert
de deelnemers een forse besparing op hun leveringsprijzen voor energie. Dit is het gevolg van slimme,
gezamenlijke inkoop op prijstechnisch goede momenten. Het voordeel is gemiddeld 20%
op elektriciteit en 10% op gas.

Industriebewegwijzering
Wilt u de bereikbaarheid van uw pand op een professionele wijze zichtbaar maken en/of verbeteren? Dit
is mogelijk door een huurcontract af te sluiten met de uitvoerende partij: Revis Verkeerstechniek BV. Voor een
vast bedrag per jaar bepaalt Revis op welke kruisingen uw bedrijfsnummer (en evt. bedrijfsnaam) vermeld
dient te worden. Daarnaast zorgt Revis voor het plaatsen, aanpassen van bedrijfsnamen, schoonhouden en
vervangen bij defect of vernieling van de borden. Als SIM lid ontvangt u korting op de aanschaf van uw
borden.

Lunchdomein
Lunchdomein en de SIM zijn een nieuw collectief gestart, waarbij alle SIM leden met korting een bestelling
kunnen plaatsen. Bij Lunchdomein is alles mogelijk, van belegde broodjes, gekoelde dranken, warme
maaltijden, fruit, vlaaien en zelfs complete ontzorging bij het organiseren van bedrijfsfeesten, barbecues,
recepties of jubilea. Lunchdomein levert gratis op alle terreinen. Speciaal voor alle SIM leden hebben wij een
kortingscode aangemaakt die uitsluitend door SIM leden gebruikt mag worden. Profiteer dus van 5% korting
op uw bestelling en betaal geen verzendkosten. Vraag de kortingscode aan via het secretariaat.

