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GOED VOOR DE AUTO, GOED VOOR HET MILIEU:

AUTOSCHADE HERSTEL PAUL HOL ONTVANGT
EERSTE ESENSE CERTIFICAAT VAN R-M
Autoschade Herstel Paul Hol uit Uden van de keten Autoschade Herstel Groep heeft
recent het eerste ‘eSense’ certificaat mogen ontvangen uit handen van R-M – het
premium autoreparatielakmerk van BASF – en mag zich hiermee de eerste
gecertificeerde R-M eSense Partner in Nederland noemen. Autoschadeherstelbedrijven
kunnen in aanmerking komen voor dit certificaat wanneer zij de nieuwe eSense
productlijn van R-M gebruiken. Deze producten worden vervaardigd volgens het
gecertificeerde ‘biomass balance’ principe van BASF en dragen zo bij aan een
vermindering van CO2-emissies. Het eSense portfolio omvat een UV grondvuller,
plamuur, verharder, blanke lak en additieven.
Door te werken met R-M eSense producten laat
Autoschade Herstel Paul Hol zien dat het bedrijf zich
actief inzet voor de bescherming van het milieu en het
klimaat. Dit omdat in het productieproces van de
eSense producten minder fossiele grondstoffen
gebruikt worden en de uitstoot van CO2 als gevolg
van dit proces beperkt wordt. In de zogenoemde
‘biomass balance’ methode wordt rekenkundig het
aandeel hernieuwbare grondstoffen aan de producten
van de eSense lijn toegewezen. De daartoe gebruikte
berekeningsmethode is gecertificeerd door TÜV SÜD.
Zo kunnen – via het calculatiemodel – de fossiele
grondstoffen in de eSense producten volledig
vervangen worden door hernieuwbare grondstoffen.
Ilona en Paul Hol (Autoschade Herstel Paul Hol)
met Hugo van der Velde (BASF Coatings Services)

Zuinig omgaan met hulpbronnen
Autoschadeherstelbedrijven kunnen er bewust voor kiezen om duurzame producten van R-M te
gebruiken. Hierdoor kunnen schadeherstelbedrijven zelf een bijdrage leveren aan een zuinige
omgang met waardevolle hulpbronnen. Dankzij het
aanbod van producten met het eSense certificaat
hebben autoschadeherstelbedrijven de mogelijkheid
zich te onderscheiden van concurrenten en samen met
hun klanten verantwoordelijkheid te nemen voor de
toekomst.
Duurzaam opereren
Guus van Dreven, directeur Autoschade Herstel Groep,
heeft zich direct bij de introductie achter de R-M eSense
productlijn en de gedachte erachter geschaard: ‘’Door
R-M eSense producten te gebruiken, opereren onze
vestigingen duurzaam en onderscheiden ze zich. Dit initiatief juichen wij van harte toe. Wij
willen Autoschade Herstel Paul Hol dan ook feliciteren met het feit dat zij het eerste eSense
certificaat van R-M in ontvangst hebben mogen nemen.’’
Meer informatie over R-M eSense is te vinden op: www.esense.rmpaint.com.

Over R-M Autolakken
R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van
kwalitatief hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke
prijs. Met innovatieve oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en
carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en prettiger te werken met als voordeel: meer
productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste bedrijfskosten. Dit gebeurt in heel
Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de website:
www.rmpaint.com of volg ons via:
www.rmpaint.com
www.facebook.com/rmpaintnl
www.twitter.com/rmautolakken

www.youtube.com/rmpaint
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