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BKS SCHAGEN NIEUWSBRIEF: JULI 2018

Welkom bij onze eerste nieuwsbrief. Uit onze recent gehouden enquête komt naar voren 
dat u graag nieuws over bouw-, calculatie-, advies- en bouwkosten via een nieuwsbrief 
ontvangt. Hier is hij dan!

Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het belangrijkste nieuws van BKS 
Schagen of onderwerpen die BKS of bouw gerelateerd zijn, zoals interessante 
ontwikkelingen in de markt, innovaties en gebeurtenissen zoals ons 30-jarige bestaan.
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NIEUWS

De BKS 30-jaar pennen zijn binnen! Deze 

worden het hele jaar verspreid onder onze 

relaties. Vraag ernaar bij interesse.

2. Certificering UAV-gc 

Afgelopen weken hebben 2 van onze 
collega's, Hoa Do en Hugo Bottema, een 
cursus gevolgd voor het toepassen van UAV-
gc en hebben deze met succes behaald! 

De cursus is voor iedereen die betrokken is bij 
het opstellen of uitvoeren van geïntegreerde 



1. Certificering SNA  

Op 18 juni 2018 is BKS Schagen opgenomen in 
het Register Normering Arbeid van de 
Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1 
norm). Na een tweetal inspecties door een 
geaccrediteerde inspectie-instelling is 
vastgesteld dat BKS Schagen voldoet aan de 
normen zoals vastgesteld in het Handboek 
Normen SNA.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk
worden beoordeeld op hun verplichtingen uit 
arbeid, te weten:

• De identificatie van de onderneming;
• De aangifte en afdracht van (in 

Nederland) verschuldigde 
loonheffingen en omzetbelasting;

• Loonbetaling niet in strijd met de Wet 
minimumloon en minimum 
vakantiebijslag;

• Het uitvoeren van identiteitscontrole 
en controle op het gerechtigd zijn tot 
het verrichten van arbeid in 
Nederland;

• Het voorkomen van risico’s op 
aansprakelijkstelling en boetes 
voortvloeiend uit in- en doorlenen of 
uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren 
en bewaren van de vereiste documenten.

https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmerk

contracten, of bij het opstellen van een 
vraagspecificatie of aanbieding.

Ook voor diegenen die meer willen weten 
over de verdeling van verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheden bij geïntegreerde 
contracten is de cursus interessant.

https://www.crow.nl/cursussen/uavgc

VOLG BKS SCHAGEN OP LINKEDIN EN 

MAAK KANS OP EEN WIELERSHIRT

BKS Schagen bestaat dit jaar 30 jaar en 

om die reden heeft BKS Schagen een 

vernieuwde bedrijfspagina op LinkedIn. 

Volg BKS en blijft op de hoogte. 

- klik op foto voor LinkedIn pagina - 

www.bksschagen.nl

VOLG BKS SCHAGEN OF NEEM CONTACT OP VIA 

Twitter LinkedIn Website Email
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