
Als gecertificeerd BRL 6010 adviesorganisatie op legi-
onellabeheersing voert GijsenBCO dagelijks inspecties 
uit naar drinkwaterinstallaties door heel Nederland. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in verzorgingstehuizen, 
ouderenzorg en ziekenhuizen, grote kantoorgebouwen, 
retail en leisure. De monsternames van GijsenBCO 
geven goed inzicht in de status van de (drink)water-
installaties en een ervaren inspecteur zorgt voor een 
beheers rapport waar de opdrachtgever direct mee aan 
de slag kan of gedegen advies voor verbetering. 

Niet drie, maar één partij
GijsenBCO verzorgt de periodieke monsternames en 
inspecties van keerkleppen. Aanpassingen aan de 
installaties of het vervangen van defecte keerkleppen 
verzorgt het desgewenst zelf. Door het unieke aanbod 
van GijsenBCO en de veelzijdigheid van hun vakmensen 
kunnen deze diensten gecombineerd worden met 
brandveiligheidsinspecties. Zo kun je direct ook je 
brandhaspels, blussers en noodverlichting laten contro-
leren en inspecteren door hetzelfde bedrijf. Bij defecten 
worden aanpassingen verricht en bij noodverlichting 
wordt in samenwerking met de opdrachtgever onder-
zocht of energiebesparing gerealiseerd kan worden. 
Alles wordt nauwkeurig gedocumenteerd in digitale 
logboeken die de opdrachtgever altijd kan inzien. 

Sensoring
Daarnaast is GijsenBCO met haar partners actief in het 
plaatsen van sensoren en het monitoren van water-
kwaliteit en waterinstallaties.

Brandpreventie 
  Periodieke controle en inspectie blusmiddelen 
  Periodieke controle en inspectie noodverlichting 
  Controle droge blusleidingen 
  Controle brandkleppen 
  Inspectie brandhydranten 

Waterkwaliteit 
  Risicoanalyse en beheersplan legionella 
  Keerklepcontrole 
  Legionella en bacteriologische monstername 
  Digitaal beheer 
  Installatieaanpassingen
  Sensoring

Wat onderscheid GijsenBCO van andere 
bedrijven:
  Gecombineerde diensten op brandveiligheid, 

noodverlichting en waterinstallaties
  Breed inzetbaar en adequaat

GIJSEN BCO
Brandveiligheid & waterveiligheid

GijsenBCO biedt een unieke aanbod van diensten op 
het gebied van (drink)waterinspecties, monstername 
en advies, én brandveiligheidsdiensten. GijsenBCO is 
ontstaan vanuit een fusie tussen drinkwaterspecialist 
en legionella-adviesorganisatie Gijsen Advies en brand-
veiligheidsorganisatie BCO. Een handige combinatie 
voor opdrachtgevers omdat in veel grotere gebouwen 
zowel onderzoek en inspecties naar drinkwater wordt 
gedaan als periodieke controles op de brandveiligheid.
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