Eindhoven, 2020
KVH.

Geachte ,
Onderstaand treft u informatie aan over de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen,
kortweg NEKOVRI genaamd.
Nekovri behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin, terwijl de leden voor tal van
voorkomende zaken een beroep kunnen doen op het secretariaat.
Vooral willen wij u wijzen op:
• Onze Opslagvoorwaarden (de Nekovri-voorwaarden) zijn exclusief beschikbaar voor onze leden.
Deze voorwaarden zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met onze leden. Zonder deze
voorwaarden (ook verkrijgbaar in het Engels en Duits) kan zakendoen in onze sector wel eens
lastig uitpakken.
• Onze bemoeienissen met betrekking tot de problematiek inzake de systemen van toezicht m.b.t.
douanegoederen opgeslagen in koel- en vrieshuizen.
• Het actief zijn en onderhandelen met de ministeries en ‘Brussel’ inzake nieuwe regelingen.
• Het periodiek geven van overzichten m.b.t. de in de branche gehanteerde primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Onze Nekovri-nieuwsbrief die u regelmatig op de hoogte houdt van bijzondere zaken op fiscaal,
juridisch, sociaal-economisch en commercieel gebied, naast een informatief gedeelte.
• Onze Nekovri Nieuwsflitsen, welke we hanteren indien de actualiteit daar om vraagt.
• Het gehele traject van energiebesparing (Meer Jaren Afspraak), samen met RVO (een zgn. Meer
Jaren Afspraak energie efficiency; is afgesloten met het Ministerie, waardoor ook
milieuvergunningen soepeler verleend kunnen worden).
• Bemiddeling centrale inkoop van o.a. energie en assurantiën.
• P&O Helpdesk.
• Het product: Nekovri Dynamics, een complete softwareoplossing, speciaal voor koel- en
vrieshuizen.
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Aloys Putmans is CEO / bestuurder en de Raad van Toezicht bestaat uit:
De heer D. van Mackelenbergh
De heer A. v.d. Put
De heer P. Blokland

Als bijlage treft u een aanmeldingsformulier evenals de contributietarieven 2020 aan.
Indien u besluit toe te treden tot de Vereniging, zal er een ballotage plaatsvinden door het bestuur.
Na definitieve toetreding zullen wij u de nodige verdere informatie verstrekken, waaronder o.a.
voldoende exemplaren van onze Nekovri-voorwaarden.
Mocht u nog vragen hebben ten aanzien van deze informatie, dan horen wij het graag!
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.nekovri.nl
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest, verblijft in afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,

Aloys A.C. Putmans,
CEO

bijlagen: als genoemd
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