
Wij zijn Sansidor
Wij zijn een krachtig en groeiend netwerk van MKB-bedrijven. Wij inspecteren, analyseren, trainen en adviseren om een 
veilige, gezonde en!schone omgeving te waarborgen voor mensen om in te wonen, te recreëren, te werken of om in verzorgd 
te worden. Kwaliteit leveren,!integriteit nastreven, het werk goed doen en het juiste werk doen zijn de basisbeginselen van 
onze bedrijven. Join us!

Sansidor 
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aa/dd IJssel

 @sansidorgroep 

0180 - 55 2300
info@sansidor.nl
www.sansidor.nl

  linkedin.com/company/sansidor/

Brandpreventie
Wij bieden REOB-gecertificeerde 
inspecties, controle en reparatie 
van blusmiddelen en nood- en 
evacuatieverlichting, inspecteren 
en leveren EHBO middelen. 
Daarnaast voeren wij inspectie, 
controle en afpersen/certifice-
ring van (droge) blusleidingen 
uit, doen reparaties en aanleg.

Elektra en thermogra!e
Controle en genormeerd inspec-
teren van elektrische installaties, 
PV-panelen en middelen door 
visuele waarneming, doormeting 
en thermografie. (o.a. SCIOS 
Scope 8, 10 & 12, NEN 1010, 
NEN 3140). We bieden tevens 
cursussen op het gebied van het 
omgaan met elektriciteit.

Waterkwaliteit
Onze diensten omvatten legio-
nella onderzoek, monsteranalyse, 
risicoanalyse, zwembadwater, 
reiniging en een plan van aanpak. 
Wij identificeren mogelijke 
(bacteriologische) verontreiniging 
of installatieproblemen en lossen 
deze ook op. We adviseren over 
duurzame installaties.

Stook- en klimaat installatie 
inspecties
Wij bieden inspecties, controle 
en adviezen voor gas-, olie-, en 
bio-installaties, we controleren 
(gas)leidingtracés en voeren 
klimaatinstallatie-inspecties 
uit voor eindgebruikers, instal-
lateurs en gebouweigenaren. 
We!ondersteunen (installateurs) 
in de uitvoering en onze activi-
teiten zijn gecertificeerd volgens 
SCIOS Scope 1 t/m 7 & 14.

Infectiepreventie
Inspecties en audits o.a. in 
ziekenhuizen, zorginstellingen, 
private klinieken en tandart-
spraktijken. We adviseren over 
gedragsbeïnvloeding, outbreak 
management bij infectie- 
uitbraken, (steriele) medische 
middelen en over technische 
aspecten. We training (zorg)
professionals, en dragen bij aan 
het verduurzamen van de zorg 
o.a. via de Green Deal Zorg.

Luchtkwaliteit
We inspecteren, meten, 
analyseren en adviseren over 
schone lucht in de leef- en 
werkomgeving. Zo monitoren we 
o.a. de concentraties van CO2, 
luchtvochtigheid, stof, bacteriën, 
schimmels en andere gevaarlijke 
stoffen.

We werken volgens vaste!certificatie- of accreditatiestructuren en hanteren o.a. de kwaliteitsnormen VCA, REOB, ISO 9001, 
BRL 6010, NEN 17025, BRL K-14032,!NVFN, en SCIOS Scopes!1 t/m 14.
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