
LUCHTKWALITEIT
EN EEN GEZOND  
BINNENKLIMAAT

In één oogopslag zien of je werkplek gezond is?
Exact advies over het aanpassen van je werkplek?

Dat kan met het nieuwe platform van Koninklijke CBM en AirTeq

Starterspakket (t.w.v. €950,-)  
cadeau voor de eerste 100 inschrijvers



Koninklijke CBM heeft in samen-

werking met AirTeq een plat-

form ontwikkeld, waarmee 

we het binnenklimaat kunnen 

monitoren. Vanuit een centraal 

CBM-dashboard krijg je versneld 

inzicht in het binnenklimaat van 

je werkplaatsen én je kunt het 

vergelijken met het gemiddelde 

in de branche. De luchtkwaliteit 

bepaalt voor een flink deel de vei-

ligheid van de mensen die in onze 

sector werken.

Een gezonde  
werkomgeving
Werknemers brengen gemiddeld 90% van 
hun tijd binnen door, waarvan 70% op het 
werk. Het is belangrijk dat zij in een gezonde 
en aangename omgeving kunnen werken. 
Een goede luchtkwaliteit heeft een directe 
impact op de mate van de productiviteit, 
ziekteverzuim en het behoud van personeel. 

• Meten op werkplekniveau
• Afgestemde maatwerkrapportages
• Gemakkelijk in gebruik
• Handige app voor laagdrempelig inzicht
• Eenvoudige implementatie/installatie
• Koppeling slimme meter/thermostaat
• Inzicht op bureauniveau



¹  Vanuit het sociaal fonds heeft CBM budget gekregen voor de implementatie van deze sensoren om zo waardevolle data 
te bemonsteren. Gegevens worden volgens de AVG niet gedeeld met anderen. Inschrijvingen worden op volgorde van 
binnenkomst toegekend, na accordering van inschrijving, KvK- en BKR-toetsing.

² Abonnement wordt jaarlijks vooraf gefactureerd door CBM.

CBM-sensorpakket &  
rapportageservice
Door het aanbieden van deze dienst helpt CBM de 
leden met nieuwe kennis en advies om toekomst-
bestendig te worden.

Maandelijks ontvang je een rapportage vanuit CBM 
met een afspiegeling naar het branchegemiddelde. 
Hierdoor weet je meteen hoe je ervoor staat en krijg 
je inzicht in je verbeteringspotentieel. 

Naast de impact op gezondheid van je medewerkers 
kan het ook helpen bij het besparen van energie. 

Het aanbod
Het starterspakket (t.w.v. €  950,-) is 
gratis voor de eerste 100 inschrijvers¹. 
Dit pakket bevat sensoren die de werk-
plaats goed in kaart brengen. Na een 
jaar kun je de sensoren terug sturen of 
houden. Als je ze wilt houden, zijn de 
abonnementskosten daarna € 25,- per 
maand met een abonnementsduur van 
24 maanden². 

AirTeq Pro:
Bedraad of draadloos

Koolstofdioxide (CO2)
Geluid (dB)
Luchtdruk (mmHg/Pa)
Relatieve vochtigheid (%)
Temperatuur (0C)

Inclusief buitensensor 

uHoo Sensor

Koolstofmonoxide (CO)
Koolstofdioxide (CO2)
Fijnstof PM2.5 (PPM)
Vluchtige organische stoffen (VOCs)
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Koninklijke CBM 
Postbus 100
2100 AC Heemstede
T 023 515 88 00

CBM-energie
Dirk van Deursen
023 515 88 00
vandeursen@cbm.nl

Informatie of het starterspakket aanvragen kan via:
AirTeq B.V.
Arie den Hartog
06 20 27 1942
AdenHartog@AirTeq.eu


