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Zoetermeer, 29 juni 2021

Betreft: Overname SONOR Kalibratie B.V. door Peutz Group
Ref.: JE/JE//RA 1559-4-BR

Geachte relatie,

Graag informeren wij u over een wijziging binnen SONOR Kalibratie B.V., uw vertrouwde 
partner voor de kalibratie van geluids- en trillingsmeetapparatuur.

Met ingang van 16 juli 2021 neemt Peutz Group (Adviesgroep Peutz & Associés B.V.) alle 
aandelen van SONOR Kalibratie B.V. over. De koopovereenkomst is op 25 juni jl. feestelijk 
getekend.

SONOR Kalibratie is het enige laboratorium in de Benelux die merkonafhankelijk geluids- 
en trillingsmeetapparatuur geaccrediteerd kan kalibreren volgens IEC/ISO 17025. Het 
laboratorium wordt al 13 jaar met veel passie en deskundigheid geleid door Fabienne 
Salama en, sinds 2012, Jan Zwart. Fabienne en Jan blijven na de overname intensief 
betrokken bij het bedrijf en hun kennis overdragen op een team van gedreven technisch 
specialisten.

Het geaccrediteerde laboratorium verhuist op 15 juli van Nieuwegein naar een 
splinternieuw laboratorium aan de Paletsingel 2 in Zoetermeer. Al uw te kalibreren  
meetapparatuur moet vanaf die datum worden verzonden of worden afgegeven op het 
nieuwe adres in Zoetermeer.

Vanwege de verhuizing en de aansluitende vakantie is SONOR Kalibratie B.V. gesloten van 
15 juli tot en met 30 juli 2021  .

Deze bedrijfsovername brengt voor u als klant geen grote veranderingen met zich mee. 
SONOR Kalibratie B.V. blijft het vertrouwde adres voor uw kalibraties en wij garanderen de
service die u de afgelopen 13 jaar van ons gewend bent. In de komende tijd houden wij u
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op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent de overname. Wij stellen alles in staat om 
het zo geruisloos mogelijk voor u te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Peutz Group SONOR Kalibratie B.V.

ir. J.A. Eijsackers F.M. Salama

V.l.n.r. Fabienne Salama, Jan Zwart, Jérôme Eijsackers en Ferry Koopmans

Nieuw adres en telefoonnummer vanaf 15 juli 2021

SONOR Kalibratie B.V.
Paletsingel 2
2718 NT  Zoetermeer
Telefoon +31 (0)85 – 8228 850
info@sonorkalibratie.nl
www.sonorkalibratie.nl
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Over SONOR Kalibratie B.V.

Fabienne Salama en Jan Zwart, een team met meer dan 60 jaar ervaring in services en 
kalibratie van geluid- en trillingmeetappparatuur. In 2008 hebben Jan en Fabienne de 
accreditatie voor het kalibreren van geluidsmeetapparatuuur verkregen. Door de vele 
vragen betreffende de mogelijkheid ten aanzien van de kalibratie van versnelling- en 
trillingsopnemers hebben zij in 2012 ook hiervoor de accreditatie verkregen. Zij blijven 
investeren om meer merken en typen meetapparatuur te kunnen kalibreren.

Over Peutz Group (Adviesgroep Peutz & Associés B.V.)

De Peutz Group is een hechte groep bureaus van onafhankelijke raadgevende ingenieurs 
op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, duurzaamheid, 
milieutechnologie en geveltechniek. Deze bureaus profileren zich door de hoge kwaliteit 
van het advieswerk, mede dankzij toepassing van geavanceerde meet- en 
rekentechnieken. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in de utiliteitsbouw en industrie 
en stelt zich tot doel bij te dragen aan een optimale kwaliteit van projecten, waarbij het 
initiëren en participeren aan innovatieve technieken een voorbeeldfunctie kan vervullen 
voor de gehele sector.

De groep is opgericht in 1954 en bestaat sinds 1963 als vennootschap. De directie wordt 
gevormd door de heren dr.ir. M.L.S. Vercammen, ir. J.F.W. Koopmans, ir. C.I. Esmeijer, 
ir. J.A. Eijsackers en ing. D.J. den Boer. De groep bestaat nu uit vier adviesbureaus en een 
kalibratielaboratorium met in totaal elf vestigingen.
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