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De kroon op ons werk !
Zoals u wellicht opmerkt, is de layout van onze nieuwsbrief in een moderner jasje gestoken. Met een vorig jaar
gerealiseerde restyling van onze productiehal, een uitbreiding van ons team en last but not least het in samenwerking met KZ op de markt brengen van de Lock Joint was het nu de beurt aan onze website en huisstijl.
We hopen dat u met de vernieuwde website nog sneller en duidelijker informatie kunt vinden. Ook hebben we
onze naam aangepast: Prince Kunststof Bouw B.V. heet voortaan Prince kunststof infra. Wat we niet veranderd
hebben is ons persoonlijk advies en de technische ondersteuning: die blijven zoals u die van ons gewend bent!

Maatwerk in Limburg!
In november 2014 kwam er bij Prince kunststof infra
een aanvraag binnen van de Waterleiding Maatschappij
Limburg, kortweg WML genoemd. Het ging om twee
propontvangststations, bijna 22 jaar oud, die aan
vervanging toe waren.
Een bijkomende eis was dat de nieuwe propontvangststations een maximale werkdruk van 1600
Kpa moesten kunnen verdragen i.p.v. de huidige 1000
Kpa. Bij het hele project van offerte tot oplevering
stond het probleemoplossend denken en het
ontzorgen van de klant centraal. Mede dankzij de
korte communicatielijnen met de heer Rob de Swart
(functioneel werkvoorbereider) is het Prince weer gelukt om kwalitatief hoogstaande eindproducten (Kiwa/ATA)
te leveren. Inmiddels zijn de propontvangststations in gebruik genomen en werken volgens de heer Rob de Swart
uitstekend. Wij zijn er dan ook best een beetje trots op dat onze propontvangststations een bijdrage leveren
aan één van de doelstellingen van WML, te weten: het leveren van duurzaam en betrouwbaar drinkwater aan
inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Limburg.

Introductie Lock Joint tijdens de InfraTech
2015 in Rotterdam
Prince kunststof infra heeft de Lock Joint tijdens de InfraTech 2015
samen met haar partner KZ uit Zwolle, geïntroduceerd. De Lock Joint
vereenvoudigt het renoveren van drinkwaterleidingen in bebouwde
omgeving en reduceert daarmee de totale projectkosten aanzienlijk.
Deze voordelen maken de Lock Joint tot een gewild product, nu al is
er grote belangstelling voor van diverse marktpartijen.
Ook mochten we ons verheugen op de belangstelling van de Minister
van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen.

Een applausje voor
alle geslaagden!
Voor het verlengen van het VCA certificaat moesten
al onze medewerkers weer examen doen met voor
allen een gunstige uitslag: GESLAAGD!!

“Betrouwbaar zijn in wat
je doet, maakt of afspreekt
het klinkt zo logisch”
Betrouwbaar zijn, is hard werken en keer op keer laten zien dat je het vertrouwen
waard bent. Dat maakt dat er een goede en hechte samenwerking ontstaat, projectondersteunend en waar mogelijk ontzorgend. Deze instelling zit als het ware in het
DNA van Prince.
“Een blik op de kalender zegt mij dat de vakantieperiode weer in aantocht is. Bij Prince kunststof infra kennen wij
geen fabriekssluiting, wel draaien we week 33 (10 t/m 14 aug. 2015) met een wat lagere bezetting. Voor spoedgevallen kunt u altijd rekenen op onze 24/7 service; voor standaard bestellingen vragen wij u vriendelijk deze vroegtijdig
door te geven zodat wij met onze planning hier rekening mee kunnen houden. Heeft u een technisch verbindingsprobleem? Wij lossen het graag voor u op!”
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