Wie zijn wij?
• AOC Snijders opereert als een ‘one stop shopping centre’,
uw aanspreekpunt voor alle zaken op het gebied van arbeidsveiligheid;
• AOC Snijders is al jarenlang een specialist op dit gebied
met vele tevreden klanten als resultaat;
• AOC Snijders verzorgt trainingen, keuringen en advies;
uw belangen komen nooit in de verdrukking;
• Trainingen worden individueel afgestemd op de kennis van uw mensen;
• U hoeft voor specifieke onderdelen niet op zoek te gaan naar gecerti-		
ficeerde keurmeesters; onze keurmeesters zijn volledig gekwalificeerd;
• Directeur Gerard Snijders is een gepassioneerd expert op het gebied
van arbeidsveligheid. Zijn doel: u ontzorgen van zaken waar u wellicht
niet aan toe komt. Verder wil hij zijn expertise overbrengen op zijn
medewerkers en die inzetten voor de veiligheid van uw bedrijf en

Gerard Snijders,
Directeur AOC Snijders

uw medewerkers. Deze passie heeft vele zeer tevreden klanten aan
zijn bedrijf verbonden.

Een afspraak met AOC Snijders is altijd feest!
Maak nu een vrijblijvende afspraak met AOC Snijders over de arbeidsveiligheid
in uw bedrijf. Wij belonen uw initiatief met een mooie fles bubbels. Immers,
het is altijd feest. Óf u markeert hiermee het startpunt van betere en goedkopere arbeidsveiligheid in uw bedrijf. Of we komen samen tot de conclusie dat u
alles perfect geregeld heeft. Bel, mail of kijk op www.aoc-snijders.nl en ervaar
het gemak en de kostenbesparing met het AO Safe concept.
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Alle arbeidsveiligheid voortaan in
één hand dankzij het unieke
All-in-One concept van AOC Snijders

Uw handen vrij met
het AO Safe concept
van AOC Snijders

Referentie 01

Gemak
Het AO Safe concept staat voor een totale ontzorging van uw bedrijf en
medewerkers op het gebied van arbeidsveiligheid. Tegen gereduceerde
kosten. Vele tevreden klanten gingen u al voor.

Arbeidsveiligheid zelf
organiseren kost
erg veel tijd en ergernis

Extra voordeel
Sommige kosten zijn zichtbaar, andere niet. Staat u er wel eens bij stil

U dient een actuele
RI&E te hebben

Geven van voorlichting
kost veel energie

zocht overzicht en kostenreduc-

gebied van arbeidsveiligheid? Met het AO Safe concept behoort dat tot

tie via het AO Safe concept

het verleden.

“Als All-in restaurant hadden we geen
flauw idee wat wij aan totale kosten
voor arbeidsveiligheid kwijt waren!
De specialisten van AOC Snijders
maakten een totaalinventarisatie en
al snel bleek dat het allemaal veel
goedkoper kon. En net zo belangrijk:
veel efficiënter! Het AO Safe concept
regelt werkelijk alles, dus wij kunnen
ons concentreren op onze business:
het goed verzorgen van onze gasten.
Een superdeal die ik iedereen kan
aanraden.”

Referentie 02

Heeft u de Arbo-weten regelgeving toegepast?

Golfbaan Landgoed Bergvliet
koos voor de totale ontzorging
met het AO Safe concept.

Al uw blusmiddelen vereisen
periodiek onderhoud

“Wij als golfbaan, golfschool en -shop,
baanonderhoud, businessclub, restaurant en vergaderfaciliteit maken
gebruik van het AO Safe concept
voor al onze zaken op het gebied van
arbeidsveiligheid. Ik kan wel stellen
tot volle tevredenheid. We zijn volledig ontzorgd op dit gebied en we
kregen zelfs complimenten van de
Inspectie. Het bespaart ons tijd en
geld en we zijn ervan verzekerd dat
we aan alle wettelijk verplichtingen
voldoen. Een hele geruststelling.”

Uw BHV’ers moeten
jaarlijks getraind te worden

Als ervaren specialist in arbeidsveiligheid introduceert AOC Snijders het
AO Safe concept. Het eerste All-in-One pakket op de Nederlandse markt,
waarmee u uw arbeidsveiligheid adequaat en tegen lagere kosten regelt!

Paul Wesel, Algemeen Manager
Golfbaan Landgoed Bergvliet

De voordelen van
het AO Safe concept op een rijtje:

Revant (voorheen Revalidatiegeneeskunde Zeeland (RGZ) en
• U betaalt alleen wat u afneemt; geen overlap in kosten;

Stichting Revalidatiecentrum Breda (RCB) wilde één aanspreek-

• Relevante aanpassingen in de wetgeving worden automatisch

punt voor alles op gebied van arbeidsveiligheid.

meegenomen;
• Wij ontzorgen u volledig en voor een lange termijn, zodat u met
een gerust hart aan uw eigen business kunt werken;
• Met een maandelijkse betalingsspreiding weet u precies waar
u aan toe bent;
• U betaalt een vast bedrag per maand;
• Wij kennen uw bedrijf, uw mensen en uw wensen en zorgen voor

“Toen de fusie van ons revalidatiecentrum met dat van
Breda een feit werd bleek pas met hoeveel partijen wij
zaken deden op het gebied van arbeidsveiligheid en
vooral hoeveel tijd dat koste. Een gesprek aangevuld met
een inventarisatie door AOC Snijders maakte al snel duidelijk wat geclusterd kon worden. Een advies op maat in
één overzicht. Eén aanspreekpunt, alles geregeld en door
de maandelijkse betalingsspreiding weten we precies wat
we kwijt zijn. Aangezien wij als Revant veiligheid voor
onze revalidanten en medewerkers hoog in het vaandel
hebben staan, is dit voor ons een ideale oplossing.”

maatwerk;
• Ons uitgangspunt is ‘Voorkomen is goedkoper dan bestrijden’;
• Als organisatie heeft u één aanspreekpunt.

Restaurant Hook aan de Haven

hoeveel tijd uw medewerkers kwijt zijn aan het regelen van zaken op het

Marije van Daal,
Manager Facilitair Bedrijf Revant
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Leo van den Herik,
directeur van restaurant
Hook aan de Haven
in Breda

