
   

 
Taxatie & Preventiedag Meppel 
Op zaterdag 3 november aanstaande organiseert Univé Noord-Nederland voor haar klanten 
een gratis taxatie- en preventiedag op haar vestiging aan de Leonard Springerlaan 35 in 
Meppel van 10.00 tot 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd! 
  
Wat is de taxatie- en preventiedag? 
Taxatie 
Tijdens deze dag kunt u uw eigen waardevolle voorwerpen laten taxeren door deskundigen 
Edwin Schepers en Geert Ziengs. U kunt hierbij denken aan horloges, sieraden, munten, 
zilver en gouden gebruiksvoorwerpen, antiek, porselein en schilderijen. Per persoon kunt u 
maximaal 3 voorwerpen laten taxeren. Voor het taxeren wordt u ingedeeld op een specifiek 
tijdstip. 
  
Preventie: ex-inbreker op bezoek 
In het kader van preventie hebben wij deze dag een speciale gast op bezoek: ex-inbreker 
Evert Jansen. Hij is bekend van het tv-programma ‘De inbreker’ van de AVRO en komt een 
workshop geven over inbraakpreventie. U kunt zich hiervoor inschrijven op de tijdstippen 
10.15 uur, 11.30 uur of 13.00 uur. 
  
Preventie: Veilig Wonen 
Ook kunt u tijdens deze dag een workshop volgen over Veilig Wonen. Om uw huis te 
beveiligen tegen inbraak, brand en andere ongemakken zijn verschillende maatregelen te 
nemen. Wij helpen u hier graag bij. Wat kunt u bijvoorbeeld zelf doen ter voorkoming van 
schade door inbraak of door brand? Wat zijn do’s en don’ts? Tijdens deze workshop krijgt u 
handige tips en trucs. Inschrijven kan op de volgende tijden: 11.00 uur, 12.15 uur of 13.45 
uur. 
  
Brandblusser controleren 
Bent u in het bezit van een brandblusser? Dan kunt u deze meenemen en bij ons inleveren 
voor een gratis controle door Vondeling Preventie Service. Vanaf 12 november aanstaande 
kunt u uw brandblusser op komen halen bij onze Univé vestiging aan de Leonard 
Springerlaan 35 in Meppel. Let op: bij inlevering wordt aangegeven op welke specifieke 
datum u uw brandblusser weer op kunt halen 
  
Aanmelden 
U dient zich aan te melden door een e-mail te sturen naar aanmelden@unive.nl. Vermeld bij 
uw aanmelding onderstaande gegevens: 

• naam 

• adres 
• telefoonnummer 
• met hoeveel personen u aanwezig bent 
• indien gewenst: de voorwerpen die u wilt laten taxeren 
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• indien gewenst: welke workshop(s) u wilt volgen en op welk tijdstip 

U ontvangt een bevestiging van ons met daarin het tijdstip van taxeren en de aanmelding van 
de workshop(s). 
  
Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail 
sturen naar noordnederland@unive.nl of bellen naar 0522-258831. Wij zijn u graag van 
dienst. 

  

   

Klik hier om uit te schrijven  
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