Geachte ErBo deelnemer,
Factuur SKBNL – ErBo bijdrage 2015
Vandaag is de factuur voor uw SKBNL – ErBo bijdrage voor 2015 verstuurd. SKBNL heeft nog geen
eigen huisstijl en heeft voor het versturen van de factuur een envelop van de ErBo gebruikt. U kunt
deze binnen enkele dagen verwachten.
Wij brengen u hiervan op de hoogte vanwege onze waarschuwing voor spookfacturen vorige maand.
Na enig speurwerk bleek het om een nagezonden factuur van het Bosschap te gaan die per ongeluk
op blanco papier was afgedrukt. Geen spookfactuur dus, maar menselijke onoplettendheid.
Kleine wijzigingen in het ErBo Handboek
Ondanks al onze inspanningen zijn er enkele fouten geslopen in het ErBo Handboek zoals dit op de
website van SKBNL (www.skbnl.nl) gepubliceerd staat. Het gaat om zaken die in de ErBo commissie
zijn besloten, door de controleur zijn opgepakt, maar door het Bosschap niet zijn aangepast in het
ErBo Handboek.
Vanaf volgende week kunt u de nieuwste versie (versie 11 februari 2015) van de site downloaden. De
wijzigingen staan op pagina 15 en 18. Wanneer u het handboek al had uitgeprint, hoeft u dus alleen
deze pagina’s te vervangen.
College van Deskundigen
SKBNL wil de ErBo regeling actualiseren en professionaliseren. In de eerste helft van 2015 gaat een
College van Deskundigen hieraan werken. Deze deskundigen komen allen uit de praktijk van het
boswerk. U kunt hun namen vinden op onze website.
Najaar 2015 presenteert SKBNL het nieuwe handboek voor 2016, zodat u voldoende tijd heeft om
aanpassingen door te voeren.
Algemene voorwaarden
SKBNL werkt in 2015 aan actualisering van de Algemene voorwaarden. Als handreiking aan de ErBo
deelnemers biedt SKBNL de huidige Algemene voorwaarden aan. Wij verzoeken u deze met verstand
te gebruiken.
U kunt dit jaar de Algemene voorwaarden van de website van SKBNL downloaden. Ook de Algemene
voorwaarden van het Bosschap zijn nog rechtsgeldig.
Nieuwe ErBo deelnemers
Wekelijks wordt SKBNL gebeld door bosaannemers die ErBo gecertificeerd willen worden omdat
Staatsbosbeheer dit eist. Daar zijn wij blij mee!
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