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Keuren brandblussers 
Op woensdag 27 januari is er op ons bedrijf de mogelijkheid om uw brandblussers te laten 
keuren door Trident Safety Services. Trident Safety Services is hier aanwezig vanaf 09.30 uur tot 
16.00 uur. 
 
Bij het keuren van brandblussers dienen uiteraard de maatregelen rondom het bestrijden van 
Corona-virus in acht genomen te worden.  
 

• U dient zich vooraf aangemeld te hebben voor keuring van blussers. 

• Na aanmelding ontvangt u van ons een tijdsblok wanneer u met uw blussers langs kunt 
komen. 

• U komt alleen en u houdt 1,5 meter afstand tot anderen. 

• Het is ook mogelijk om uw blussers eerder te brengen (vanaf maandag 25 januari) en 
later terug op te halen (uiterlijk vrijdag 29 januari). 

• U ontvangt achteraf een factuur van Trident Safety Services, contante betaling is echter 
ook mogelijk.  

 
Aanmelden voor keuring kan via email: info@vanoverloop.nl  
 
Bij aanmelding graag vermelden om hoeveel brandblussers het gaat en het facturatie-adres 
vermelden. 
 

Coulanceregeling verlengen spuitlicentie 
Mocht uw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 zijn verlopen en u hebt vanwege de 
Corona-beperkingen niet voldoende bijeenkomsten kunnen volgen, past de overheid een 
coulanceregeling toe. Dit betekent dat u in de genoemde situatie uw werkzaamheden conform 
uw bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen. De coulance-
regeling geldt voor alle licenties (Vakbekwaamheidsbewijzen) gewasbescherming, 
mollen/woelrattenbestrijding en knaagdierbeheersing met een einddatum 16 maart 2020 tot 30 
april 2021. 
 
Licentiehouders met deze vakbekwaamheidsbewijzen mogen hun ontbrekende 
kennisbijeenkomsten volgen tot 1 mei 2021. Wanneer er voldoende kennisbijeenkomsten zijn 
gevolgd, wordt de licentie verlengd met ingang van de oorspronkelijke einddatum. Voor licenties 
met een vervaldatum buiten de genoemde periode geldt de coulanceregeling niet.  
 
Vanwege de huidige Corana-maatregelen kan Van Overloop BV voorlopig nog geen 
kennisbijeenkomsten inplannen.   
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