
Ensuring a safe and 
healthy environment

Ons verhaal 
Sansidor is als investering van HC Partners ontstaan 
uit een aantal inspectiebedrijven en laboratoria. 
We zijn een jonge TIC-netwerkorganisatie (Testen, 
Inspecteren en Certificeren), maar hebben samen 
een lange historie en veel ervaring. Onze ambitie 
is om het meest dynamische, snelstgroeiende en 
meest klantgerichte TIC-netwerk van Nederland 
te worden. We staan voor een schone en veilige 
omgeving, in Nederland en daarbuiten. 

Een kleine organisatie met grote slagkracht
Onze klanten waarderen onze professionals op 
het gebied van brandveiligheid, waterkwaliteit, 
luchtkwaliteit, infectiepreventie, elektra/thermo-
grafie, gebouwinspecties en SCIOS-keuringen zoals 
ketelinspecties en klimaatinstallatiekeuringen. 
Sansidor biedt een brede dienstverlening zonder 
bureaucratie, waarbij elke specialist weet wanneer 
een klant beter wordt geholpen door een zusterbe-
drijf. Daarnaast bieden we ook trainingen aan om 
onze klanten nog beter te kunnen helpen. Binnen 
ons waterspecialisme zijn we in staat de klant ook 
te ondersteunen met het direct doorvoeren van 
technische aanpassingen of adequaat reinigen van 
(drink)waterinstallaties.

Onze klanten
Sansidor werkt voor een breed scala aan opdracht-
gevers, waaronder eigenaren of gebruikers van 
vastgoed zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, 

leisure bedrijven en kantoren. Daarnaast leveren 
we ook diensten aan installateurs, (vastgoed) 
beheerders, afdelingen kwaliteit & veiligheid, 
bedrijfsbureaus, planners, afdelingen vastgoed, 
management en directies. 

Professionals die de klant écht helpen
Onze bedrijven zijn onderdeel van de Sansidor 
familie, maar hebben ieder een eigen identiteit, 
locatie, werkwijze en cultuur. Samen zijn we een 
sterk netwerk. Wij willen onze klanten op de meest 
effectieve manier van dienst zijn met betrouwbare, 
onafhankelijke en tijdige adviezen, inspecties 
en analyses. Hier heeft Sansidor een team van 
deskundige en betrokken medewerkers voor nodig. 
Daarom investeren we in het werven en behou-
den van de beste specialisten. We bieden goede 
arbeidsvoorwaarden, waardevol werk en hebben 
fijne teams waar we met plezier werken en elkaar 
dagelijks inspireren. 

Actieve en betrokken grootaandeelhouder
HC Partners is de oprichter en grootaandeelhouder 
achter Sansidor. Zij investeren actief en met grote 
betrokkenheid in markten waar consolidatiemoge-
lijkheden logisch zijn en doen dat samen met andere 
stakeholders in Sansidor.

www.hcpartners.nl

Bij Sansidor zorgen we voor veilige omgevingen  
om in te werken, in verzorgd te worden,  
in te wonen of in te recreëren. 

http://www.hcpartners.nl



