
Krachtig en dynamisch 
netwerk van professionals
Dicht op de klant met specialistische 
teams én onderdeel van een 
grotere organisatie.

ondernemers die hun bedrijf willen verkopen en onder 
het merk Sansidor samen dóór willen ondernemen 
in Nederland en België. We zoeken familiebedrijven, 
inspectiebedrijven, gespecialiseerde laboratoria en 
adviesorganisaties met zo’n 10 tot 75 FTE met een 
bewezen track record.

Hernieuwde focus
Sansidor kan op termijn de secundaire bedrijfs
processen van je overnemen en deze vanuit het 
netwerk regelen. Denk bijvoorbeeld aan IT, juridische 
zaken en inkoop. Tegelijkertijd haal je inspiratie uit 
je nieuwe zusterbedrijven en collega directeuren. 
En ook je medewerkers komen in aanraking met 

Buy & Build Together 
Sansidor is een snelgroeiende netwerkorganisatie 
die oplossingen biedt voor een veilige en gezonde 
omgeving. Onze ambitie is om het meest dynami
sche, klantgerichte en snelst groeiende TICnetwerk 
(Testen, Inspectie en Certificatie) van Nederland te 
worden en blijven. Via onze succesvolle Buy & Build 
Togetherstrategie kunnen bedrijven zich aansluiten. 
Hiervoor zoeken we TIC ondernemers die hun bedrijf 
willen verkopen, en wellicht samen vanuit het krach
tige netwerk van Sansidor verder willen ondernemen. 
Sansidor biedt op termijn hulp met ondersteunende 
diensten en gaat deze vanuit het netwerk regelen. 
De ondernemer kan zich daardoor focussen op 

datgene wat hij of zij het liefste doet: ondernemen. 
Daarnaast biedt Sansidor ook financiële zekerheid 
aan via de verkoop.

Via onze succesvolle Buy & Build Togetherstrategie 
voegen we steeds meer ijzersterke bedrijven aan 
ons netwerk toe. Onze merken? Immolab, Aquative, 
Tensen & Nolte, Purus, GijsenBCO, Rever Brand
beveiliging, Xigna, Inspectiegroep Nederland, Gevotec 
en Keuring Service Nederland.

Samen maken we ons TIC-netwerk sterker
Voor onze forse groeiambities zijn ambitieuze 
TICbedrijven nodig. Kortom: we zijn op zoek naar 

andere vakspecialisten uit het werkveld. Bovendien 
brengt de investering je financiële zekerheid.

Met plezier kwaliteit leveren
Samen staan we sterk en bouwen we aan een krach
tig en dynamisch TICnetwerk. Kwaliteit leveren staat 
bij ons voorop. Plezier hebben volgt op de voet. Goed 
voor onze mensen zorgen, is een basisvoorwaarde 
waarop we nooit concessies willen doen. Wij geloven 
dat tevreden Sansidorcollega’s in staat zijn om de 
beste oplossingen voor onze klanten te realiseren. 
Daar wordt iedereen beter van.

Erik de Boer
Investment Director
06 1205 6142
edb@hcpartners.nl

Join us! 
Heb je als goed presterend specialistisch bedrijf de 
ambitie om onderdeel uit te maken van een voor
uitstrevend TICnetwerk? We gaan graag met je in 
gesprek over de mogelijkheden.

Neem contact op 
Udo Waltman
Directeur Sansidor
06 5111 9808  
uw@sansidor.nl  
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