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NIEUWSBRIEF VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV 

In deze nieuwsbrief 
• Openingstijden Feestdagen 

• Voorstellen nieuw accountmanager 

• Daling prijzen Bitumenproducten 

• Winteractie 

• Introductie AFINOL Topsealer Mat 

• Gebruik PU-producten; verplichte training 

 

 

Openingstijden Feestdagen 
In verband met de feestdagen zijn wij vrijdag 23 december om 16.00 uur gesloten. Wij verzenden 

deze dag nog wel orders en deze worden in week 52 geleverd. Vanaf maandag 2 januari zijn wij 

weer geopend. Houdt hierbij rekening met uw orders. 

 

 

Voorstellen nieuw accountmanager 
Wij zijn blij een nieuwe collega te hebben gevonden die ons in de buitendienst vertegenwoordigd 

en een achtergrond in de verf heeft. Hij stelt zich hieronder aan u voor: 

Beste relaties, 

Mijn naam is Gertjan van de Braak, vanaf oktober 2022 de 

accountmanager bij OAF Holland. Ik ben 38 jaar, woon samen 

met mijn vriendin Elsemiek en 2 zonen in Vaassen.  

Na een paar jaar als schilder actief te zijn geweest ben ik de sales 

ingegaan. Beide kan ik nu mooi combineren.  

OAF Holland BV als bedrijf sprak mij gelijk heel erg aan. OAF is 

een mooi bedrijf met ambitie. De komende jaren willen we 

graag blijven innoveren, ontwikkelen en groei realiseren. In de 

ontwikkeling kijken we altijd een stap voorruit qua trends, 

productietechnieken en duurzaamheid.  

Ik hoop u vanuit de sales volledig te kunnen ondersteunen en 

een goede klantrelatie op te bouwen en uiteraard te behouden. 

De komende tijd probeer ik zoveel mogelijk relaties te 

bezoeken. Natuurlijk kunt u zelf ook contact opnemen voor een 

afspraak. Ik kijk uit naar een kennismaking. Voor vragen of een 

afspraak kunt u mij altijd bereiken op tel. (06) 20 83 31 51 of per 

mail g.vandebraak@oafholland.nl. 
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Daling prijzen Bitumenproducten 
Het blijft onrustig in de markt. Bepaalde grondstoffen dalen in prijs, maar de energiekosten 

maakt dat de inkoopprijs (nog) niet daalt. We hebben de bitumen wel weer tegen een lagere 

prijs kunnen inkopen. Deze verlaging hebben we doorberekend waardoor een flink aantal 

bitumenproducten per 1 december jl. met ongeveer 10% in prijs is verlaagd. 

 

TUIN Bielzenzwart 

Zwarte Teer 

Tuinbeits Carbo Transparant 

BETON & STEEN Silolak 

Kautchuck 

METAAL & KUNSTSTOF Black Varnish 

DAK & GOOT Quickprimer 

Koude Kleefstof 

Dakcoat Bitumen 

Dak Reparatiepasta Plus 

MARITIEM Scheepsteer 

 

Winteractie 

In de winter wordt er minder verf verkocht. Om onze klanten toch tegen aantrekkelijk prijzen te 

laten inkopen hebben we nu tot 1 maart 2023 een aantrekkelijk inkoopvoordeel; U ontvangt de 

volgende mixstaffel niet bij inkoop van minimaal 80 liter, maar vanaf 50 liter. 
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Introductie AFINOL Topsealer Mat 

Binnen OAF komen geregeld vragen binnen over een onzichtbare bescherming van bijvoorbeeld 

eiken tafelbladen tegen indringend vocht, alcohol et cetera. Wij hebben een Topsealer Mat 

ontwikkeld die hiervoor uitermate geschikt is.  Het beschermt zowel binnen als buiten (decoratief) 

voorbehandeld en onbehandeld hout tegen bijvoorbeeld vlekken, indringend vocht en 

schimmels. Topsealer Mat is geschikt als 1e of 2e afwerklaag over decoratieve verven, zoals 

bijvoorbeeld AFINOL Steigerhoutbeits of Tuinbeits Roco Transparant, maar ook als minimaal 

zichtbare blanke afwerking met 3 lagen op onbehandeld hout. 

 
 

 

Gebruik PU-producten; verplichte training 

De Europese autoriteiten hebben op 4 augustus 2020 onder ‘REACH’  een nieuwe beperking op 

diisocyanaten gepubliceerd. Dit ter voorkoming van irritatie van luchtwegen en huid die mogelijk 

wordt veroorzaakt door diisocyanaten. Dit is een groep chemicaliën die door zijn reactiviteit veel 

wordt gebruikt in PU-producten. 

Welke producten? 

Op de betreffende PU-producten is vanaf 24 februari 2022 een zin op het etiket opgenomen die 

de vereiste van training aangeeft. Alle professionele en industriële gebruikers moeten 18 

maanden later, dus uiterlijk op 24 augustus 2023, zijn opgeleid en gecertificeerd. 

Professionele gebruiker? 

Bent u professionele gebruiker, dan bent u vanaf 2023 verplicht een training te volgen voordat u 

met deze producten aan de slag gaat. Onze leverancier biedt deze training online aan. U kunt 

deze volgen via de website van ISOPA. 

Meer informatie? Bezoek dan onze website, klik hier 

 

https://oafholland.nl/klantenservice/certificeringen-2/

