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WIE ZIJN WIJ

SCICON worldwide bvba:   
klaar voor de toekomst  

01/07/2018 – Een gedreven visie en ambi-

tie … daar staat Gunnar Ackx reeds meer 

dan 25 jaar voor en dit wil hij de komende 

jaren enkel nog verder uitbouwen met  

SCICON worldwide bvba.

Samen met zijn team aan klanten het sum-

mum bieden binnen de markt van indus-

Per 30 juni 2018 nam Scicon afscheid van 

medevennoot Filip Vanhaeren, die zijn pro-

fessionele kennis en carrière op eigen be-

nen verderzet.

Scicon dankt Filip voor de jarenlange sa-

menwerking en wenst hem veel succes bij 

deze nieuwe stap.

01/09/2018 – Beernem

Omdat Scicon zowel zijn klanten als zijn 

team een golden experience wenst aan 

te bieden, niet enkel op inspectievlak, ver-

huisde SCICON worldwide bvba naar een 

nieuwe inspirerende locatie met verder 

groeipotentieel. Het nieuwe kantoor biedt 

een waaier aan praktische mogelijkheden: 

van vergaderzalen, tele-conferencing, tot  

eigen leslokalen, een eventruimte, …

De nieuwe coördinaten vindt u onderaan 

de pagina.

Een greep uit het aanbod van de opleidin-

gen bij SCICON:

-

vels 1, 2 en/of 3)

Coatings (in class of online)

-

trial Coating Projects (in class of online)

(PCS)

-

kundig Tekenaar

15/11/2018 – ‘s Hertogenbosch

Voor de geïnteresseerden in de Neder-

landse ION Surface beurs: boek alvast 15 

november 2018 in je agenda als de ‘betere 

dag’ voor een bezoekje.

Van 14u tot 15u zal Gunnar Ackx (SCICON 

worldwide bvba) samen met Serviel Smol-

ders Jr (Smolders SSO BV) alle aanwezigen 

onderdompelen in een interactieve Mas-

terclass Coating met een competitive 

edge. Voor diegenen die denken alles al te 

weten wat er te weten valt op het vlak van 

-

vering maar ook diegenen die hun kennis 

nog willen bijschaven, mis dit unieke nieuwe 

concept zeker niet. Er werden alvast door 

twee leveranciers leuke inspectiegadgets 

beloofd voor de beste teamplayers.

Van nu af aan – Beernem

Omdat heldere communicatie & optimale 

klantbeleving uiterst belangrijk is, zetten we 

dit graag nog eens extra ‘in de verf ’.

MISSIE
Wij helpen bedrijven met het reduceren 

van de kostprijs en het beheersen van de 

risico’s verbonden aan corrosie en corro-

siebescherming.

VISIE
Hoe kan een bedrijf of project hier voor-

deel uit halen?

conserveringswerkzaamheden in uitvoe-

ring

tender-support, problemsolving, …)

of gerechtelijk)

-

kelde opleidingen)

WAARDEN
Waar staan we voor?

Bij al onze interventies staat kennisover-

dracht en kwaliteit helemaal bovenaan het 

lijstje.

Dit alles wordt onderbouwd door inspec-

teurs met doorgedreven kennis, ervaring 

betrouwbare meetapparatuur, het hebben, 

kennen & toepassen van alle relevante nor-

men & praktijkrichtlijnen, een doorgedre-

ven talenkennis (ook in Franse of Engels-

talige projecten)

Bezoek de vernieuwde website voor bijko-

mende informatie of aarzel niet om ons te 

contacteren.

SCICON worldwide bvba

Mr. Gunnar Ackxi

SPECIALIST COATING INSPECTION & CONSULTING

CONTACT

Mr. Gunnar Ackx

Sint-Jorisstraat 96

8730 Beernem

+32 (0)50 68 70 51

contact@sciconworldwide.com

www.sciconworldwide.com


