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gevaar voor (brom)fietsers.

VOORWOORD
Volgzaamheid zit niet echt in onze bedrijfsgenen. 
Nee, onze drive om innovatief te willen onder-
nemen, heeft doorgaans als gevolg dat we juist 
initiërend zijn. Zowel op corporate als op product-
niveau. Maar wat is het verschil? Innoveren op 
productniveau gaat bij ons eigenlijk vanzelf.  
Dat heeft namelijk te maken met het feit dat  
we met twee benen in de markt staan, een 
ambachtelijk hart hebben en onze ambities  
willen waarmaken. Maar corporate zit dat anders 
natuurlijk, omdat dit te maken heeft met in- en 
externe factoren: maatschappelijke ontwikkelingen, 
economische omstandigheden en de wet- en 
regelgeving. Factoren waarmee je geconfronteerd 
wordt en die je hooguit kan beïnvloeden door je  
er in te verdiepen en tracht bij te dragen aan  
een oplossing. Productinnovatie is tastbaar en 
concreet, maar bij corporate innovaties gaat  
het om verantwoordelijkheid. Voor het milieu,  
de maatschappij, de medewerkers of de klant.  
Eigenlijk is het een soort investering die zich niet 
laat kapitaliseren. Het staat dan ook als kostenpost 
op de winst en verliesrekening. Gek eigenlijk,  
want als we allemaal, en dus ook de overheid,  
onze verantwoordelijkheden nemen, moet het  
toch wat opleveren.  

Raoul van der Struijk

Straten, wegen, pleinen, parkeer-

gelegenheden, trottoirs en parken: 

de wereld buiten heeft vele  

gebruikers en eigenaren. Ieder  

met hun eigen wensen en eisen.

Individuele belangen en algemene 

waarden die vragen om de juiste 

combinatie van veiligheid, gemak, 

functionaliteit, stijl en duurzaam-

heid. Totaaloplossingen die dus 

vragen om een visie. Als technische 

serviceorganisatie ontwikkelt, 

produceert, installeert en onder-

houdt Erdi straatmeubilair, weg-

bebakening en verkeerstechnische 

producten als totaal-concept. 

Daarbij vormen de technische 

kennis van en de ervaring rond 

talrijke projecten de brede basis 

voor innovatieve en praktijkgerichte 

oplossingen. Maatwerk van  

Erdi gecreëerd voor overheden, 

bedrijfsleven en particulieren.
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Dus levert de laagste prijs vrijwel altijd matige kwaliteit 
op. Of weet u nog iets waarop we kunnen besparen in 
onze kostprijsberekening? De wet overtreden?!

We zijn inmiddels beland op de helft van het tweede 
kwartaal van 2014. Met deze nieuwe editie van Ins 
over Outs kijken we graag samen met u even terug op 
de afgelopen maanden. We hebben veel leuke en dank- 
bare projecten gerealiseerd. En daar zijn we bij Erdi 
trots op en dat willen we graag met u delen. Bij dezen.

Made by Erdi.

Beleid in duurzaamheid.

Erdi voert al ruim vijf jaar een gericht duur-
zaamheidsbeleid. Onderdeel van dit beleid is het 
reduceren van de CO2 uitstoot per werknemer. 
Na een grondige interne voorbereiding heeft Erdi 
vorige maand het certificaat ontvangen voor de 
CO2 Prestatieladder, trede 3. Daarmee geeft 
Erdi opnieuw gestalte aan haar constante 
streven naar duurzaam ondernemerschap.

In 2013 bedroeg de CO2 uitstoot 354 ton. Doel- 
stelling voor 2014 is deze uitstoot met drie tot vijf 
procent te reduceren. Voor het realiseren van deze 
doelstelling wordt door de chauffeurs weer deel- 
genomen aan een opfristraining ‘zuinig rijden’ en 
worden alle desktops en oude lasapparaten vervangen. 
Verder zal er ook versneld worden geïnvesteerd in 
transportmiddelen voor een nog schoner wagen-
park. Een andere bijdrage aan het reduceren van 
CO2 uitstoot zijn de pv-panelen die recentelijk als 
uitbreiding zijn aangebracht op het dak van het 
opslag- en distributiecentrum. Hierdoor hoeft  
Erdi in haar bedrijfsvoering steeds minder gebruik  
te maken van fossiele brandstof.

Naast de duurzaamheidsbijdrage levert de certificering 
voor de CO2-Prestatieladder ook een honorering op 
voor de inspanningen die geleverd worden. De ‘ladder’ 
kent vijf treden (niveaus) en de trede die een bedrijf 
heeft bereikt, vertaalt zich in een ‘gunningvoordeel’. 
Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, 
hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunning-
afweging. De aanbestedende partij bepaalt het 
gunningvoordeel per niveau van de ladder.

De afgelopen jaren heeft Erdi haar CO2 uitstoot  
met 30% weten te reduceren door onder andere 
kunststof lamellen in de overhead deuren te 
plaatsen, de klimaatregeling in de diverse com- 
partimenten van het bedrijfsgebouw te scheiden,  
het verhogen van de efficiëntie in de planning  
van vervoersstromen, de TL-verlichting in het  
hele gebouw te vervangen voor HF verlichting  
en alternatieve energiewinning (windturbine en  
PV-panelen op daken).

De CO2-Prestatieladder 
is een instrument voor 
aanbesteders om vorm 
en inhoud te geven  
aan duurzaamheid.  
Ook stimuleert het  
bedrijven die deelnemen 
aan aanbestedingen tot 
CO2-bewust handelen. 
Zowel in de eigen 
bedrijfsvoering als bij de 
uitvoering van projecten. 
Het gaat daarbij met 
name om energie- 
besparing, het efficiënt 
gebruik maken van 
materialen en  
het gebruik van  
duurzame energie.   
[bron: www.skao.nl]

Het borrelde al een tijdje, het was nog niet  
tastbaar, maar in de eerste maanden kwam  
het er uit. Ideeën en plannen werden omgezet 
naar concrete zaken. De nieuwe Vezip Quadrant 
werd geboren, het Fietsparkeer Management 
Systeem doorstond alle testfasen en de  
inspanningen rond de CO2 Prestatieladder 
werden beloond. Ook namen we onze verant-
woordelijkheid, door een stuk voorlichting over 
‘wet- en regelgeving rond selectieve afsluitingen’, 
in de vorm van een boekwerkje uit te geven.  
Het was een drukte van belang, want tussen 
alle ontwikkelingen door ‘draaiden’ we ook nog 
drie beurzen in België en Nederland. En het  
blijft borrelen, dus er staan nog de nodige 
ontwikkelingen op stapel. 

Als we om ons heen kijken zien we ook collega-
ondernemers weer hard aan de weg timmeren.  
ISO hier, certificaat daar, voorschriften zus, wet-
geving zo: wie de regels beheerst, mag de overheid 
leveren. Maar het aanbestedingstraject zit vol met 
valkuilen, waarin de overheid zich verschanst. En 
zolang de prijs het zwaarste weegt, komen we niet 
verder. Want de gevraagde kwaliteit en voldoen  
aan de wettelijke eisen kost nou eenmaal geld.  



Erdi ontwikkelt en plaatst nieuwe taxizuilen.
Om de herkenbaarheid van de taxistandplaatsen in de stad te vergroten,  
ontwikkelde Erdi een nieuwe taxizuil met een Amsterdams taxi symbool.  
Negentien december jl. werd de eerste taxizuil onthuld bij de taxistandplaats  
op het Haarlemmerplein door Cindy de Flart van BBF Taxi, wethouder  
Eric Wiebes en Boudewijn Oranje van stadsdeel Centrum.

De plaatsing van taxizuilen en borden maken, samen met de herinrichting  
van de standplaatsen, deel uit van de door de gemeente gewenste kwaliteits-
verbetering op het gebied van service, herkenbaarheid en uitstraling.

Erdi’s Canapé voor Reinaldapark Haarlem. 
Vanaf 2009 tot half 2014 wordt er gewerkt aan het saneren en het herinrichten 
van het Reinaldapark. Dit grote stadspark vormt het groene hart van Haarlem Oost 
en is een belangrijke plek voor ontmoeting en recreatie. Het glooiende park met 
heuvels heeft een grote ligweide aan de Fuikvaartplas. Het park zal na de  
werkzaamheden van bijna 4 jaar op 14 juni feestelijk geopend worden.

Voor de herinrichting van park leverde en plaatste Erdi diverse Canapé zitbanken.  
De dubbelzijdige en enkele Canapé’s passen niet alleen in het glooiende landschap 
van het park, maar zijn ook ‘zitvriendelijk’ door de ergonomische vormgeving.  
Verder staat de Canapé algemeen bekend om zijn degelijke, onderhoudsarme  
en tijdloze design. 

Oostpoort, dubbelzijdige  
L-vormige Canapé Retro. 
Oostpoort in Amsterdam Oost, is de nieuwe naam van 
het nieuwe woon-, werk- en winkelgebied dat jarenlang 
bekend stond als het Polderweggebied. Stadsdeel Oost 
en de ontwikkelingscombinatie OCP ontwikkelden het 
nieuwe stedelijk centrumgebied. 

In het winkelgebied van Oostpoort, plaatste Erdi recent 
een L-vormige dubbelzijdige Canapé Retro. De Canepé 
Retro werd door Erdi op maat geproduceerd.  
De Cumaru hardhouten delen (FSC 100%) verspringen 
ten opzichte van elkaar, zodat op het oog één fraai 
geheel ontstaat. Door vakkundig handwerk sluiten  
de hoeken van de bank naadloos op elkaar aan. 

ERDI projecten

www.erdi.nl



ERDI innovaties

Wilt u meer weten  
over de producten  

en toepassingen  
op deze pagina?  
Via onze website  

www.erdi.nl kunt u 
eenvoudig de product-

flyers downloaden.  
U kunt de flyers  

ook aanvragen via een 
e-mail aan info@erdi.nl.

Vezip Quadrant.  
Unieke vormgeving,  
hoogwaardige techniek.
Erdi heeft het leveringsprogramma verzinkbare  
palen (Vezips) uitgebreid met een nieuwe lijn:  
De Vezip Quadrant. De Quadrant wordt standaard  
in RVS 316 uitgevoerd en de aansturing vindt  
plaats door het Hypropack II platform, waarbij de 
hydraulische unit deel uitmaakt van het beweegbare 
deel van de Vezip. De nieuwe Vezip is ook uitgevoerd 
met het Erdi Multifunctioneel Draag Frame(MDF), 
waardoor onderhoud snel en veilig op locatie kan 
worden uitgevoerd. De besturing en voeding van de 
Quadrant zijn verwerkt in de zuilen, zodat er geen 
aparte besturingskast geplaatst hoeft te worden. 
Verder voldoet de complete installatie aan het  
hoogste performance level: PLe.

Vezip plateau beperkt gevaar 
voor (brom)fietsers.
Om het Performance Level (PLe) te kunnen  
vastleggen van selectieve toegangssystemen  
heeft Erdi, door een onafhankelijk veiligheidskundige 
conform de Machinerichtlijn een risico beoordeling 
laten maken. Hieruit bleek dat de machines (van  
de Vezips), samengesteld uit de besturing(en),  
software, het verzinkbaar element en de verkeers-
lichten, voldoen aan het hoogste Performance Level 
(PLe). Maar deze risicobeoordeling signaleerde 
tevens een aantal risico’s die niet door technische 
voorzieningen zijn weg te nemen. Dit betrof het 
gevaar, voor onder andere (brom)fietsers, van  
het opkomende fysieke element. Om dit te beperken 
heeft Erdi een kunststof Vezip plateau ontwikkeld. 
Het plateau, dat als eiland om de Vezip heen  
ligt, moet er voor zorgen dat (brom)fietsers  
en scootmobielers (on)bewust langs het fysieke 
element geleid worden.
 

Fietsparkeer Management  
Systeem bestrijdt probleem 
weesfietsen. 
Uit onderzoek van Fietsberaad is gebleken dat  
20% van fietsparkeerplaatsen verloren gaat door 
‘weesfietsen’. De hierdoor krimpende capaciteit van 
stallingen komt door het feit dat handhaving zeer 
lastig en tijdrovend is en in de algemene openbare 
ruimte zelfs onmogelijk.
Met het Fietsparkeer Management Systeem (FMS) 
van Erdi kan aan dit groeiende probleem een einde 
komen. Een sensor in de wielschaal (leverbaar voor 
de meeste bestaande fietsparkeer systemen) wordt 
gekoppeld aan het beproefde webbased Centraal 
Management Systeem van Erdi. Het systeem, waarvan 
de techniek ook wordt gebruikt voor het afsluiten van 
binnenstedelijke gebieden, registreert de parkeertijd 
van de fiets, houdt juridische logs bij en signaleert 
dit bij de beheerder/handhaver. Zo kunnen de wees-
fietsen worden verwijderd en blijft de capaciteit van 
de stalling optimaal benut. Het systeem is zowel in 
de binnen- als buitenruimte toepasbaar. 

Canapé Retro nu ook als boombank leverbaar.
Erdi heeft naast de Canapé boombank nu ook een Retro model ontwikkeld,  
waarvan de eersten inmiddels geleverd zijn. Bij de Canapé Retro boombank  
zijn de steunen onder een hoek naar achteren geplaatst, waardoor deze lijkt  
te zweven en de bank qua vormgeving meer tot z’n recht komt. De Retro  
boombank wordt standaard uitgevoerd met 100% FSC Cumaru hardhout,  
(duurzaamheidklasse 1).



Piet Boon: “Paul Spies kwam op het idee om ons te 
vragen een ontwerp te maken, omdat hij overeen-
komsten tussen mij en Jacob van Oostsanen zag.  
Zo vond Paul Spies bijvoorbeeld dat Jacob van 
Oostsanen als kunstenaar dezelfde drive en  
commerciële kijk had, die hij bij mij ook herkende. 
Daarnaast delen we natuurlijk dezelfde geboortegrond. 
Ik had wel over Jacob van Oostsanen gelezen en kende 
natuurlijk wel zijn historie door het beeld bij de kerk 
in Oostzaan, maar door het initiatief van Paul Spies 
ben ik van Oostsanen heel anders gaan waarderen.”

Het team van Piet Boon ontwierp de biechtstoelbank 
en Erdi fabriceerde drie exemplaren. Piet Boon: 
“Doordat van Oostsanen veel katholieke opdracht-
gevers had, werden wij geïnspireerd door het biechten 
en zo werd het idee voor de biechtstoelbank geboren. 
De hoge, uit balken opgebouwde, leuning biedt een 
soort privacy aan de personen die aan weerszijden 
van de bank zitten. De bank is vervaardigd van 
hardhouten balken. Mooi dat ongelakte hout, laat 
het maar grijs worden. Erdi heeft heel veel aandacht 
besteed aan de constructie en afwerking. Doordat je 
geen schroeven of gaten ziet is de bank mooi strak. 
Ik vond het ook wel passend dat de biechtstoelbank 
door Erdi gemaakt is. Erdi is ook een Zaans bedrijf 
en ze hebben feeling met dit soort ontwerpen.”  
De banken staan bij zowel het Amsterdam Museum 
als het Stedelijk Museum Alkmaar.

Als ontwerper en creator van woonconcepten is  
Piet Boon een merk geworden. Vooral in Amerika  
en Azië geniet zijn multidiscilplinaire designstudio  
een enorme bekendheid vanwege de internationale 

uitstraling en herkenbare stijl van hun projecten.  
Op dit moment werkt de designstudio aan grote 
projecten: 58 appartementen en een town house  
in New York (Wall Street, West Village), strandvilla’s 
op Antiqua en projecten in Tapei en Kuala Lumpur.
De laatste jaren legt Piet Boon® zich ook steeds 
meer toe op concepten en ontwerpen voor hotels in 
het hogere segment. Piet Boon: ”Ik ben regelmatig 
op reis en slaap veel in hele luxe, luxe of gewone 
hotels. Wat me vaak opvalt, is dat er veel aandacht 
wordt besteed aan design, maar niet aan ‘gebruiks-
vriendelijkheid’. En dat terwijl je je eigenlijk in een 
nacht thuis moet voelen. Die ervaring nemen  
wij mee in onze ontwerpen voor hotels.”  
Meer informatie vindt u op www.pietboon.com.

Piet Boon ontwerpt biechtstoelbank 
ter gelegenheid van expositie  
Jacob van Oostsanen.  

Uiteraard was ook Erdi op de beurs vertegen-
woordigd met de laatste ontwikkelingen en 
noviteiten. Op de stand kreeg het door Erdi 
ontwikkelde Fietsparkeer Management Systeem, 
als oplossing tegen het zogenaamde weesfietsen 
probleem, veel positieve reacties. Tevens werd  
de nieuwe verzinkbare paal Vezip Quadrant door  
veel bezoekers omringd. Meer over de eigentijdse 
vormgeving en (besturings-)techniek vindt u  
elders in deze uitgave.

BUITENGEWOON

PV panelen opslag en distributiecentrum.

Een van de actiepunten in het kader van CO2 Neutrale bedrijfsvoering is  
het reduceren van het gebruik van fossiele energie. Daarom heeft Erdi  
begin dit jaar ook het dak van het centrale opslag- en distributiecentrum, 
gelegen aan de rand van Zaanstad, laten voorzien van pv-panelen. De daken 
van het kantorencomplex en de constructiewerkplaats waren enkele jaren 
geleden al voorzien van pv-panelen.  

Jacob Cornelisz van 
Oostsanen, 1470 

geboren in Oostzaan, 
was kunstschilder  
en ontwerper van 

houtsneden. Hij wordt 
beschouwd als een  

van de grootste 
Nederlandse meesters 

van de 16e eeuw. 
Topstukken van Jacob 
van Oostsanen komen 
voor het eerst bijeen  
in de tentoonstelling  

‘Van Oostsanen komt 
thuis’, van 15 maart 
t/m 29 juni 2014 in 

Amsterdam en Alkmaar. 
Ter gelegenheid van 

deze expositie gaf  
Paul Spies, directeur 
Amsterdam Museum, 

designstudio Piet Boon® 
opdracht een bank te 

ontwerpen geïnspireerd 
op van Oostsanen. 

Intertraffic  
Amsterdam.

Intertraffic  
Amsterdam 2014 
(RAI) is wereldwijd  

de toonaangevende 
vakbeurs voor  

verkeer en mobiliteit.  
Van 25 tot en met  

28 maart jongstleden 
presenteerden bijna 

800 exposanten  
uit 43 landen hun 

producten en  
diensten aan  

verkeersprofessionals 
uit alle windstreken.  

De beurs registreerde 
dit jaar in totaal 

26.819 bezoekers  
uit maar liefst  

128 landen.
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Rénan Besse: 

Erdi is letterlijk en figuurlijk 
de helft van mijn leven.

Rénan: “Ik ben meer een man van de praktijk.  
Dus met school had ik het gauw gezien en ik was  
blij dat ik de baan kreeg als magazijn medewerker  
bij Erdi. Het leuke van dat werk was, dat je ook de 
montage moest verzorgen van de magazijnvoorraad. 
Hekken in elkaar zetten, paaltjes afmonteren, 
klemmen plaatsen. Het was afwisselend werk en  
ik had het best naar mijn zin. Ik heb dat elf jaar 
gedaan. Toen de vaste chauffeur vertrok, werd hij  
in eerste instantie vervangen door uitzendkrachten. 
Maar dat bleek niet te werken, ze kwamen niet 
opdagen, waren vaak ziek of er was niemand 
beschikbaar. Ik moest dan invallen. Uiteindelijk 
hebben ze gevraagd of ik mijn ‘aanhanger’- 
rijbewijs wilde halen en definitief van het  
magazijn wilde overstappen naar de logistiek.  
Nu ik erover nadenk werk ik al de helft van  
mijn leven bij Erdi.”

COLOFON

De negenentwintig 
jarige Rénan Besse 
werkt al 14 jaar bij 

Erdi. Op zijn vijftiende 
startte hij als stagiair 

bij Erdi. Hij werkte vier 
dagen per week in het 
magazijn en volgde één 

dag per week theorie 
op school. Na een  

jaar nam Erdi Rénan in 
vaste dienst. Vier jaar 

geleden kreeg hij de 
mogelijkheid om binnen 

Erdi van functie te 
veranderen. Een uit- 

daging die hij met twee 
handen aanpakte.

Rénan woont op vier minuten bij Erdi vandaan.  
“Meestal begin ik ’s morgens om zeven uur, een  
half uurtje eerder dan ik officieel verwacht wordt. 
Omdat ik de hele dag onderweg ben vind ik het  
wel leuk om dan eerst een halfuurtje mijn andere 
collega’s te helpen alvorens zelf op pad te gaan. 
Doordat ik in het magazijn heb gewerkt weet ik  
wat de behoeften en verwachtingen van de klant  
zijn bij het afleveren van de materialen. Ik keer  
om een uurtje of vier, half vijf terug naar de zaak  
om de boel nog even schoon te maken en op  
te ruimen.” 

Net als alle andere collega’s, levert ook Rénan  
zijn bijdrage aan het duurzaamheidsbeleid van Erdi.  
“Ze zijn hier erg serieus als het gaat over het goed 
scheiden van afval, veilig werken en zuinig met 
energie omgaan. Ik heb net een training zuinig rijden 
achter de rug. We hebben een zesdelige e-learning 
cursus gedaan gevolgd door één praktijkdag.  
Er wordt dan echt gewerkt aan je rijstijl. 

Rénan is een geboren Zaankanter en woont nog 
steeds in de Zaanstreek. Zijn hobby’s zijn scouting, 
poolbiljarten, films en muziek. “Eén van de leukste 
jaarlijkse evenementen op de scouting is Jota, 
Jamboring on the air. Scouts over de hele wereld 
leggen dan contact met elkaar via de amateurradio.”

Tot slot wil Rénan nog even kwijt dat hij het enorm 
naar zijn zin heeft als chauffeur bij Erdi. “Er wordt 
hier veel gelachen en we halen met collega’s ook wel 
humoristische streken uit. De directie is recht door 
zee en je weet daardoor precies wat je aan hen 
hebt, dat is heel prettig. Wat mij betreft zit ik 
minimaal nog veertien jaar achter het stuur van  
één van de wagens van Erdi.”

Voor de toepassing van selectieve toegangs- 
systemen gaat de Nederlandse Wegenwet,  
het Burgerlijk Wetboek en de Europese wet-  
en regelgeving uit van de bescherming van de 
gebruiker in de openbare ruimte. De Europese 
Unie heeft in dit kader een aantal richtlijnen 
aanvaard, waardoor selectieve toegangssystemen 
worden gezien als machines en dienen te voldoen 
aan deze richtlijnen. Concreet betekent dit dat alle 
nieuw geleverde selectieve toegangssystemen in de 
publieke ruimte dienen te voldoen aan het hoogste 
veiligheidsniveau, namelijk Performance Level ‘e’. 

Als marktleider heeft Erdi veel geïnvesteerd in 
research en development van selectieve toegangs- 
systemen. Daardoor kan Erdi garanderen dat, 
mits aan de installatie-, gebruiks- en onderhouds-
voorschriften wordt voldaan, de installaties 
voldoen aan het hoogste veiligheidsniveau binnen 
de Machinerichtlijn, PLe. Voor de wegbeheerder  

BUITENGEWOON

ERDI Holding b.v.
Postbus 151  
1500 ED Zaandam
Rechte Tocht 3-5
1507 BZ Zaandam 

T: 075 - 617 33 57 
F: 075 - 670 28 21 
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I: www.erdi.nl

Ins Over Outs is een 

uitgave van Erdi b.v. en 

verschijnt twee keer 

per jaar op basis van 

controlled circulation 

onder relaties. Ondanks 

dat deze uitgave met 

grote zorgvuldigheid is 

samengesteld, kunnen 

er aan de inhoud 

geen rechten worden 

ontleend. Niets uit deze 

uitgave mag worden 

overgenomen zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de 

directie van Erdi.
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WERELDBAAN

is deze garantie van groot belang. Niet alleen 
vanuit het oogpunt van veiligheid en duurzaam-
heid. Als installaties, die vallen onder de  
CE-markering, niet aan het juiste performance 
level voldoen, kan de wegbeheerder juridisch 
aansprakelijk worden gesteld voor alle hieruit 
voorvloeiende consequenties.  

Erdi ziet het als haar taak om de markt goed te 
informeren en voor te lichten. Daarom is er in 
eigen beheer een publicatie geschreven waarin 
de werking van de Nederlandse Wegenwet,  
het Burgerlijk Wetboek en de Europese wet-  
en regelgeving in het kader van selectieve 
toegangssystemen helder uiteen wordt gezet. 
Een groot aantal klanten heeft deze publicatie 
inmiddels ontvangen. Mocht u nog niet in het 
bezit zijn van de publicatie, stuur dan een email 
aan info@erdi.nl, dan ontvangt het boekwerkje 
binnen enkele dagen via de post.

Selectieve  
toegangssystemen?  

Kies voor een veilige, 
betrouwbare en 

duurzame oplossing.


