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Zwamproeven (deel 7)

Gifvrije zwambeheersing wint terrein!

“Niet relevante aantasting door “zwam” in plafond demonstratiepand Buitenbedrijf BBZ. Het
betreft hier een plank uit 1903. Er is geen bestrijding uitgevoerd.” © J. Doevendans Groningen

Steeds meer blijkt dat zwambeheersing zonder gif een zeer gunstige tegenhanger is van de risicovolle “bestrijding” met giftige of
chemische middelen. Buitenbedrijf
BBZ kwam daar een aantal jaren
geleden mee op de markt en
heeft daar grote successen mee
behaald.
Steeds meer vloeren, kapconstructies en kruipruimtes blijven levenslang behouden door eenvoudige
mens- en milieuvriendelijke maatregelen. Buitenbedrijf BBZ breidt
hun activiteiten nu steeds verder
uit, onder meer met vergaande
bouwbegeleiding van monumentale panden. Het bedrijf heeft een
eigen demonstratiepand (anno
1878) waarin u onschuldige zwam
en houtworm kunt zien en het geniaal gereguleerde klimaat kan
ervaren. Als u wilt kunt u er zelfs
overnachten om meer duurzame
ideeën op te doen voor uw nieuwe
woning.

Buitenbedrijf BBZ onderscheidt
zich sterk van alle andere zwambestrijdingsbedrijven. Dit komt omdat
zij van het begin af aan gifvrij
werken en de oorzaak van
houtaantastende schimmels en/of
insecten definitief wegnemen.
Zónder angst te zaaien en zónder
enge plaatjes van incidentele uitbarstingen te tonen.

Buitenbedrijf BBZ onderscheidt
zich verder omdat ze (toekomstige)
bewoners van allerlei tips voorzien
voor een gezond, energiebesparend en duurzaam leven in de
(nieuwe) woning. Vaak werken ze
daarbij in de uitvoering samen met
aannemers en bewoners, waardoor een nog grotere kennis van de
eigen woning ontstaat en door de
klant veel geld wordt bespaard.
In de zwam- en vochtbeheersing is
vooral begrip van de 4 vochtbronnen in huis van groot belang. Op
grond van kenmerkende signalen
en heldere bewijsvoering worden
deze alle vier met u doorgenomen.
Daarop volgt alleen indien nodig
(schriftelijk) advies hoe het vocht
definitief weggehouden kan worden. Met zo min mogelijk tijd en
geld samen werken aan een zo
optimaal mogelijk resultaat!.
Verschillende vormen van vochten zwamadvies:
Telefonisch
Door de enorme ervaring kan
Buitenbedrijf BBZ u in een vraag-

en antwoordspel per telefoon
adviseren. U vertelt wat u ziet, wij
antwoorden met wat u kunt doen.

Via foto’s
Als u digitale foto’s per mail stuurt,
duiden wij wat dat betekent en hoe
het (door u) verholpen kan worden.
Langskomen met analoge foto’s en
bespreken kan ook zeer efficiënt zijn.
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Nieuwe gratis service in zwambeheersing!
Buitenbedrijf BBZ start een proef
met gratis beoordeling van zwaminspecties. Door de enorme kennis
en ervaring van het team van Jan
Doevendans kunnen zij vaak in één
oogopslag zien wat er mankeert aan
een inspectie en/of er onnodig techniekenof materialen worden voorgesteld.

“Niet relevante aantasting door insecten in gebint demonstratiepand Buitenbedrijf BBZ. Het
betreft hier een spar uit 1878. Er is geen bestrijding uitgevoerd.” © J. Doevendans Groningen

Op lokatie
De klassieke vorm is natuurlijk een
inspectie in het pand, waarbij
Buitenbedrijf BBZ de insteek heeft
om zonder aanwijsbare redenen
geen (dek)vloeren te vernielen. Wij
zitten niet achter werk aan, wij
stellen onze deskundigheid ter
beschikking om een (mogelijk)
probleem gifvrij en duurzaam op te
lossen. Wij zijn zeer sterk in het
ondervloers werken, bovenvloerse
schade is altijd zo beperkt mogelijk.
Na ons advies staat het u volledig
vrij om zelf of door ons mogelijke
werkzaamheden uit te laten voeren.
Indien wij het werk controleren verlenen
wij daar normaal onze garanties op.

Buitenbedrijf BBZ heeft het liefst
contact per e-mail: bbz@inn.nl
Ook kunt u mobiel bellen via 06 55
825 190 of 06 55 346 144, maar
onze werkzaamheden zijn van dien
aard dat wij regelmatig niet direct in
staat zijn te reageren.
Team Buitenbedrijf BBZ
eindverantwoordelijke:
Jan Doevendans, Eco-consultant
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