
     

 

Zoals u natuurlijk weet hebben wij sinds een paar weken heel mooie gevelbeplating bij 

de kleedkamers met onze ABC (Argon Business Club) Exclusief en ABC Plus Sponsors. 

Op de dag van de plaatsing kwam een enthousiaste sponsor meteen naar ons toe om te 

vragen wat hij moest doen om ook op deze mooie beplating te komen met zijn bedrijf? 

Dat was natuurlijk snel geregeld en daar zijn we Pieter van Dijk dan ook zeer dankbaar 

voor! 

 

  

UNIT9 is een internationaal opleidingsinstituut voor werkhonden. Wij verzorgen 
trainingen voor professionele partijen in binnen- en buitenland. Deze trainingen kunnen 

zijn op het gebied van Explosieven Detectie, Narcotica Detectie en het opsporen van 
verstekelingen (menselijke lucht). 

Trainingen in aanvullende disciplines kunnen in overleg ook gegeven worden. 

Wij hebben binnen de organisatie jarenlange ervaring in het werken met honden. 
Dagelijks zijn onze honden werkzaam in de praktijk. Deze ervaringen weten wij feilloos 

te gebruiken in onze trainingen. Hierdoor staan de trainingen nooit ver van de praktijk. 

Wij werken met professionele trainers welke jarenlange expertise hebben op diverse 

disciplines in binnen en buitenland. Onze trainers hebben de nodige operatonele 
ervaring opgedaan, zodat ze weten wat er op de werkvloer gevraagd wordt. Meer 

informatie? https://www.unit9.work/  

 

Cargo Screeners is een professioneel opgezet bedrijf dat zich volledig richt op het 

scannen van (on)veilige luchtvracht, waarbij alle benodigde disciplines om hoogwaardige 

dienstverlening te bieden ondergebracht zijn in één organisatie. 

https://www.unit9.work/


De diensten die Cargo Screeners aanbiedt 

staan naast elkaar en zijn even belangrijk 

binnen het bedrijf. Na te zijn gestart met 

het screenen via een X-ray machine, 

werden spoedig daarna de EDD 

hondenteams en tevens een 2e X-ray 

machine op 1e linie locatie toegevoegd. 

Onze EDD dienst werd de 1e jaren in 

samenwerking met een externe partij 

aangeboden. Inmiddels is vanwege de 

enorme groei en vraag naar EDD ‘Cargo 

Screeners Dog Security’ opgezet, met onze 

eigen geleiders en honden! 

Het screeningspakket is helemaal compleet 

met de REST (Remote Explosive Scent 

Tracing} methode; grote volumes kunnen 

tegelijkertijd veilig gemaakt worden. 

Cargo Screeners is dé partner als het aankomt op betrouwbaar, snel en efficiënt 

scannen van uw (on)veilige luchtvracht! Meer weten? Kijk op 

https://www.cargoscreeners.nl/nl/home-2/  
 

 

 

Wilt u als bestaande sponsor ook een upgrade doen van uw 

sponsorcontract, ABC sponsor worden geeft u allerlei extra’s en 

natuurlijk veel meer exposure. 

ABC is al beschikbaar vanaf 600 euro per seizoen en wij zorgen er 

samen met u voor dat u echt waar voor uw geld krijgt. 

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een van 

de accountmanagers van de CCZ contact op met 

commercielezaken@svargon.nl of bel of app met 06-51623014 

https://www.cargoscreeners.nl/nl/home-2/
mailto:commercielezaken@svargon.nl

