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Duurzame ambitie 
Impact maken door te werken vanuit  
de Sustainable Development Goals. 

Onze bedrijven 
Onze TIC (Testen, Inspectie en Certificatie) bedrijven staan 
garant voor een veilige en gezonde werk- en leefomgeving.

Ons verhaal
Een groeiend en krachtig 
netwerk met een gezamen-
lijke missie, betrokkenheid 
en drive. Join us!

Milieuvriendelijk en CO2 neutraal 
gedrukt op FSC Mix Credit papier 



Werken aan een veilige en 
gezonde gebouwde omgeving 

Het is ons doel om een veilige en gezonde gebouwde 
omgeving te waarborgen. In onze netwerk organisatie 
bieden we diensten zoals inspecties, adviezen, 
 trainingen en uitvoering. We verhogen de kwaliteit 
en veiligheid van de leefomgeving en van gebouwen. 
Met onze kennis, ervaring en kundigheid helpen we 
om deze doelen te bereiken. We doen dit onder andere 
door middel van (drink)waterinspecties en adviezen, 
elektra-keuringen, brandveiligheid inspecties, infectie-
preventie, lucht onderzoeken, trainingen en onderzoek 
naar ketels en klimaatinstallaties. 

Join us!
Inmiddels hebben reeds tien ondernemers hun bedrijf 
verkocht en zich aangesloten bij Sansidor en we 
groeien stevig door. We stellen onszelf in dit magazine 
graag aan je voor, wat onze visie is, wat we doen en 
hoe we werken. We nodigen je uit om deel te nemen 
aan onze missie, of het nu gaat om het verstevigen van 
bestaande relaties, het zoeken van kansen of groeien 
gaat. Wij werken graag met je samen om gezamenlijk 
een veilige en gezonde gebouwde omgeving te creëren 
én te waarborgen.

Ik wens je, namens alle bedrijven en collega’s uit 
het Sansidor netwerk, veel leesplezier en vooral 
inspiratie toe.

Udo Waltman, Directeur Sansidor

Meer weten of sparren over de moge-
lijkheden? Neem contact met me op! 
06 - 5111 9808 uw@sansidor.nl

Deel zijn  
van ons netwerk

Ambitieus, efficiënt en betrokken. 26

10Werken met techniek 
is werken met mensen
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“ Door Sansidor 
kunnen we onze 
klanten beter van 
dienst zijn.”

Martijn Manager bedrijfsbureau, 
Immolab

“We groeien heel sterk maar blijven een 
klein bedrijf. We waarderen elkaar om de 
inzet die we leveren, stimuleren inbreng 
en geven medewerkers vertrouwen 
om ideeën uit te werken. Dat vind ik 
belangrijk. Onze klanten werken met 
Immolab maar ervaren de ondersteuning 
van de Sansidor organisatie erachter. 
Het brede scala van kennis in het 
Sansidor netwerk passen we toe in 
onze dienstverlening. Dit verhoogt 
de kwaliteit van ons werk. 
Ook levert het klanten 
tijdswinst op omdat 
ze meerdere diensten 
bij één bedrijf kunnen 
neerleggen.”



Ad Coördinator inspecteurs,  
Inspectie Groep Nederland

IGN streeft ernaar om iedereen hetzelfde 
kennis -en uitvoeringsniveau te laten 
hebben door mensen te trainen en samen 
te werken met andere inspectiebedrijven. 
“Elektro boeit me als van kinds af 
aan, mooi dat ik mijn kennis nu kan 
overdragen.” Ad is zowel vanuit de 
technische inhoud uitvoerend betrokken 
bij klanten, als bij de coördinatie en 
opleiding van collega-inspecteurs. 
“Juist die afwisseling in mijn werk maakt 
het interessant.”

“ Ik stimuleer nieuwe 
inspecteurs om zich 
te blijven ontwikkelen. 
Je bent nooit klaar 
met leren.”
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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


“ Ik ga graag het gesprek 
aan met klanten om 
hen oplossingen te 
bieden.”

Norin Commercieel medewerker,
Inspectie Groep Nederland

Met enthousiasme onderhoudt Norin 
klantcontacten en benadert potentiële 
klanten. “Ik spreek veel uiteenlopende 
bedrijven en merk dat er veel behoefte 
aan kennis over elektra of mogelijkheden 
om de veiligheid van werkomgeving en 
medewerkers te verbeteren.“ Onderdeel 
zijn van het netwerk van Sansidor 
betekent voor Inspectie Groep Nederland 
dat het klanten op meerdere vlakken kan 
ondersteunen. “Hierdoor kan ik sneller 
schakelen en klanten beter van dienst 
zijn omdat ik geen ‘nee’ hoef te verkopen. 
En dat waarderen klanten.”



“ Wij noemen onszelf 
OEN’en, dat staat 
voor Open, Eerlijk en 
Nieuwsgierig.”

Erwin Directeur, Xigna

De werkwijze van Xigna is transparant, 
helder en pragmatisch. “Dat blijkt uit hoe 
wij acteren.” zegt Erwin. “Echt klant-
gericht zijn betekent voor ons dat we 
goed luisteren en dezelfde taal spreken. 
Wij gaan met onze klanten in gesprek 
over hun vraag, invalshoek en situatie, 
we doen geen aannames en geven 
eerlijk advies.”



Onze Sansidor collega’s staan bekend om 
hun deskundigheid en klantgerichtheid. 
Natuurlijk automatiseren we waar mogelijk, 
maar het is de mens die de kwaliteit en het 
plezier in ons werk bepaalt. Onze mensen 
zijn degenen die de inspecties uitvoeren, 
de aanpassingen verzorgen, de trainingen 
geven, ondersteuning leveren en de audits 
uitvoeren. Onze mensen zijn onze kracht.

Voordelen voor medewerkers
Als medewerker bij Sansidor kom je terecht in een 
dynamische omgeving waar je kunt genieten van 
de voordelen van een lokaal MKB-bedrijf met een 
eigen werkwijze en persoonlijke werksfeer, maar ook 
de kansen krijgt die gepaard gaan met een grotere 

organisatie. Je kunt leren van anderen en jouw kennis 
delen. Je krijgt de kans om je verder te ontwikkelen 
en door te groeien in de breedte of in de diepte. Ook 
kunnen meerdere werklocaties een kortere reistijd 
betekenen. Wij kunnen de primaire werkprocessen 
beter ondersteunen dan in een kleine organisatie 
waardoor jij je echt kunt focussen op je vak en zo 
bijdraagt aan de professionalisering van de hele 
organisatie.

Vitale medewerkers 
We bieden onze medewerkers een gezonde en 
prettige werkomgeving, waarin met plezier en 
enthousiasme gewerkt wordt. We werken aan een 
omgeving waarin we van elkaar leren en open feed-
back geven voor verbetering. We hebben oog voor 
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met mensen 



onze medewerkers en willen werken met respect voor 
ieders persoonlijke behoeften, werkwijze, cultuur en 
geloof. We besteden aandacht aan mentale en fysieke 
gezondheid van onze mensen. In samenwerking met 
OpenUp bieden we een pilot tot ondersteuning als 
iemand dat nodig heeft. We stimuleren een gezonde 
levensstijl en sporten. Wil je hulp bij voedingskeuze? 
Of wil je stoppen met roken? Dan kijken we samen 
hoe we je daarbij kunnen ondersteunen.

Kansen om te groeien
We stimuleren persoonlijke ontwikkelingen op een 
nuchtere basis. Zit je prima op je plek, heb je het naar 
je zin en ervaar je voldoende uitdaging? Dan hoeft er 
niets te veranderen. Als je je verder wilt ontwikkelen, 
kunnen we samen kijken naar een andere rol of 

specialisme. Er zijn binnen ons Sansidor bedrijvennet-
werk verschillende aanverwante vakgebieden waarin 
je je kunt specialiseren. Soms is een overstap precies 
de uitdaging waar een specialist naar op zoek is. 

We leren onze mensen graag beter kennen
We willen graag dat onze medewerkers zich thuis 
voelen bij ons en dat ze hun familie en vrienden 
betrekken bij wat we doen. Ook daarom publiceren 
we dit magazine, om de mensen achter de mede-
werkers beter te leren kennen en om te laten zien 
wat onze visie is en wat we doen. We nodigen familie 
en vrienden van harte uit om eens langs te komen 
tijdens werk of tijdens een uitje, om zo de banden te 
versterken.

Interesse om onderdeel te worden van het 
Sansidor team? 
Wil je meer weten, sparren over de mogelijkheden 
of eens kennismaken? Neem dan contact op, of nog 
beter, kom eens langs! De beste referentie krijg je 
door mee te gaan naar een klus en onze collega’s te 
spreken. Je bent welkom!

Neem contact op
Irene Holleman – van Es, HR manager Sansidor
06 - 5040 1086 info@sansidor.nl 
Of kijk op sansidor.com/toekomstige-collegas

Werken 
met techniek 
is werken 
met mensen 
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Certificeringen
Immolab beschikt over de vereiste certificeringen 
op het gebied van veiligheid, kwaliteit en procesma-
nagement én als één van de weinige adviesbureaus 
in Nederland is het zelfstandig geaccrediteerd (L 559) 
voor watermonsternames. 

Immolab beschikt over: 
  ISO17025 accreditatie (L 559) 
  VCA*- certificering 
  BRL6010 

Bel Immolab voor:
  Legionellapreventie en -beheer
  Wateronderzoek
  Luchtonderzoek

De werkzaamheden van Immolab variëren van een 
eenmalige water- of luchtmonstername of keerklep-
controle, tot het volledig beheer en advies voor een 
veilige drinkwaterinstallatie. Het bedrijf biedt legio-
nella risicoanalyses en beheersplannen die worden 
geïnventariseerd door ervaren adviseurs waardoor 
opdrachtgevers volledig worden bijgestaan in het 
legionellabeheer. Immolab adviseert over verbeteringen, 
biedt oplossingen en geeft preventief advies om proble-
men te voorkomen. Opdrachtgevers bestaan vooral 
uit ziekenhuizen, zorginstellingen, installatiebedrijven, 
overheidsinstellingen, kantoorgebouwen, industriële 
organisaties en leisure bedrijven.

Werken aan gezonde en veilige lucht
Met eigen inspectieteams en adviseurs voert Immolab 
luchtonderzoeken uit en geeft advies voor verbetering 
van het binnenklimaat onder andere middels:
  Microbiologisch luchtonderzoek 
  Fysische luchtmetingen
  Fijnstofonderzoeken 

IMMOLAB
Bacteriologisch & chemisch onderzoek

Immolab is een full-service inspectie- en adviesbureau dat 
klanten ondersteunt met legionellapreventie en -beheer, 
water- en luchtonderzoek. Het bureau heeft een lange staat 
van dienst en is een aantal jaren geleden samen gegaan 
met BioLab waardoor het zijn diensten heeft kunnen 
uitbreiden.

Immolab
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aa/dd IJssel

 linkedin.com/company/immolabnl/

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

 

https://www.linkedin.com/company/immolabnl/
mailto:info%40immolab.nl?subject=
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KSN is dé specialist voor inspecties conform NEN, 
REOB en SCIOS. Met meer dan 20 jaar ervaring staat 
deze organisatie voor een pragmatische en to-the-
point aanpak die geschikt is voor een breed scala aan 
klanten, van installateurs tot overheidsinstellingen, van 
scholen en zorginstellingen tot bedrijven in de agrari-
sche sector en het MKB. 

Betrouwbare partner
KSN is gespecialiseerd in het uitvoeren en verzorgen 
van inspecties en certificeringen met betrekking tot 
de opleveringsinspectie betreffende NEN 1010 en 
het keuren van bestaande elektra volgens NEN 3140 
normering. KSN is gecertificeerd voor het uitvoeren 
van elektra brandveiligheid inspecties, ontwikkeld door 
iKeur en het Verbond van Verzekeraars, alsmede de 
inspectie van SCIOS Scope 8/9/10/12.

Innovatieve aanpak
KSN voert inspecties uit om de brandveiligheid te 
waarborgen. Dit doen de ervaren specialisten door het 
keuren van brandhaspels, -blussers en noodverlichting. 
Daarnaast levert KSN ook materialen om de brandveilig-
heid te verbeteren. Keuring Service Nederland is tevens 
de grondlegger van een innovatieve aanpak om (stal)

branden te voorkomen en het detecteren van blind-
stroom. Meer hierover lees je op pagina 15.

Bel Keuring Service Nederland voor:
  NEN 3140
  REOB blusmiddelen
  REOB noodverlichting
  SCOPE 8, 9, 10 en 12
  Power Quality metingen
  Thermografische inspectie
  NEN 1010
  NTA 8200
  AED inspecties

KSN
Keuring Service Nederland

Keuring Service Nederland is specialist in het voor-
komen van brand door het periodiek inspecteren 
van elektrische installaties, zonnepanelen en mate-
riaal/arbeidsmiddelen en draagt bij aan een veilige 
 elektra-omgeving om bij of mee te werken.  
Het bedrijf is actief in het keuren, inspecteren en 
leveren van brandblusmiddelen en EHBO materialen.

Keuring Service Nederland 
Beilerstraat 15
7933 TS Pesse

 linkedin.com/company/keuring-service-nederland/

0593 - 82 0202
info@keuringservicenederland.nl
www.keuringservicenederland.nl

https://www.linkedin.com/company/keuring-service-nederland/
https://www.keuringservicenederland.nl


Sansidor wil bijdragen aan de 17 door de Verenigde 
Naties geformuleerde duurzaamheidsdoelen, de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) om armoede, 
ongelijkheid en klimaatverandering tegen 2030 te 
elimineren. Door innovatieve oplossingen, kennis-
deling en samenwerking kunnen we echt een verschil 
maken in de wereld. We verbeteren niet alleen onze 
eigen bedrijfsprocessen, maar helpen ook onze 
klanten bij het verminderen van hun energie- en 
waterverbruik en verspilling van materialen.

Besparing op materiaal en energie
Met onze energiebesparende maatregelen kunnen 
we het waterverbruik substantieel verlagen en 
het verwarmen of koelen van water veel energie- 
efficiënter maken. We adviseren klanten over hoe 
verbruiksmaterialen in de zorg kunnen worden 
verminderd, mét behoud van een optimale infec-
tiepreventie. We inspecteren noodverlichting en 

vervangen oude armaturen door energiezuinige 
LED-varianten, wat een aanzienlijke besparing 
oplevert en tegelijkertijd veel geld en onderhouds-
werk uitspaart. Bij onze brandinspecties vervangen 
we alleen datgene dat echt nodig is en helpen we de 
klant om over te stappen op PFAS-vrije brandblussers.

Optimalisatie van onze bedrijfsvoering
Om onze bedrijfsvoering te optimaliseren zetten we in 
op volledig digitale processen. Daarnaast optimalise-
ren we onze transportbewegingen door verschillende 
diensten te combineren om zowel de klant te ontzor-
gen als het aantal reisbewegingen te verminderen.

Innoveren: duurzamer door het anders te doen
Duurzaamheid vereist dat we het lef moeten hebben 
om te innoveren, risico’s te nemen en nieuwe concep-
ten en diensten ontwikkelen. Twee voorbeelden van 
Keuring Service Nederland geven we hiernaast.

 Duurzame 
ambities
Impact maken door te werken vanuit de 
Sustainable Development Goals (SDG’s) 
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Monitoringssysteem voorkomt (stal-)branden 
Keuring Service Nederland heeft een systeem ontwik-
keld dat 24/7 de elektrische installatie van (boeren)
bedrijven monitort. In de hoofdaansluiting wordt 
hiervoor meetapparatuur geplaatst, die details in de 
elektrische signalen registreert die met een reguliere 
multimeter niet waargenomen kunnen worden. 

Zo kunnen fouten in apparatuur en bekabeling al 
opgemerkt worden voordat er brand kan ontstaan. 
Een motor waarvan lagers verslijten, bekabeling die 
beschadigd raakte voordat er brand ontstaat krijgt de 
ondernemer of de meldkamer reeds een waarschu-
wing. Met dit systeem wordt dierenleed en enorme 
bedrijfsschade voorkomen, die anders tot de teloor-
gang van een (agrarisch) bedrijf zou kunnen leiden.

Detecteren en elimineren van blindstroom
Blindvermogen kan worden vergeleken met de 
schuimkraag op een glas bier; je betaalt voor het 
geheel, maar bent alleen geïnteresseerd in het vocht. 
Blindstroom ontstaat door niet-lineaire verbruikers 
zoals LED-verlichting, netvoedingen en toerenrege-
laars voor motoren. 

Met een Power Quality meting, zoals ook wordt 
toegepast voor het terugdringen van brandrisico, 
kan KSN aantonen hoeveel blindvermogen er in een 
gebouw is. Vervolgens installeren het een filter om 
dit blindvermogen met 98% te verminderen. Hiermee 
wordt de netspanning “schoner”, wat goed is voor de 
hele elektrische installatie. Het resultaat? Een tot 25% 
lagere elektriciteitsrekening en een langere levens-
duur van alle apparatuur.

Meer weten over hoe wij duur-
zaamheid in de praktijk brengen? 
Frido de Vries
Group Operations Manager
fdv@sansidor.nl

mailto:fdv%40sansidor.nl?subject=


Bel IGN voor:
  SCIOS scope 8 en 10 
  NEN 3140 / NEN 1010 
  Thermografische inspecties 
  Opleidingen VOP / VP / Keurmeester 
  Toestelinspecties 
  Ladderinspecties 
  Netanalyse 

Inspectie Groep Nederland biedt inspecties door middel 
van thermografie en NEN 3140. IGN is SCIOS Scope 8 
en 10 gecertificeerd en kan hiervoor alle noodzakelijke 
inspecties uitvoeren. IGN inspecteert productielijnen en 
machines op veiligheid conform de arbeidsomstandig-
hedenwet en adviseert bedrijven voor de waarborging 
van ATEX richtlijnen. Daarnaast biedt IGN Netanalyse en 
inspecties van klimmateriaal.

Persoonlijke toelichting van rapportages
Het team van gemotiveerde specialisten van IGN staat 
garant voor goede rapportages en licht deze mondeling 
toe waardoor reparaties goed beheerd en eenvoudig 
kunnen worden opgevolgd.

Opleidingen op maat
Inspectie Groep Nederland biedt uiteenlopende (bij)
scholingscursussen voor medewerkers die nabij of aan 
een elektrotechnische installatie werken zoals VOP, VP 
en Installatieverantwoordelijke. Deze worden klassikaal 
ofwel individueel aangeboden, vanuit de schitterende 
vestiging van IGN in Boxtel, in-company op de locatie 
van de klant, ofwel online als e-learning.

Online worden cursisten getrained door Shorty, de 
avatar van IGN die graag kennis over elektra overdraagt.

IGN
Inspectie Groep Nederland

Inspectie Groep Nederland biedt een volledig pakket van 
expertise, inspectie van elektrotechnische installaties en 
arbeidsmiddelen, netanalyse en machineveiligheid én 
cursussen op maat om de kennis met betrekking tot het 
werken aan elektrische installaties up-to-date te houden.

Inspectie Groep Nederland 
Runmolen 5 
5281 PJ Boxtel

 linkedin.com/company/inspectie-groep-nederland-ign-/

0411 - 610 796 
info@ign-nl.com 
www.ign-nl.com

https://linkedin.com/company/inspectie-groep-nederland-ign-/
mailto:info%40ign-nl.com?subject=
https://www.ign-nl.com


Gevotec is een gecertificeerde onderneming voor het 
uitvoeren van technische inspecties aan gebouwinstal-
laties en energiesystemen, zoals brandstofleidingen en 
stookinstallaties. Verder behoren het conditiebepalen 
van gebouwgebonden installaties en engineering tot de 
kernactiviteiten van dit bedrijf. 
De inspecties die Gevotec uitvoert aan gebouwinstal-
laties, conform de EPBD wetgeving, omvatten alle 
technische klimaatinstallaties die zich binnen een 
gebouw bevinden. Dit gaat om verwarming-, airco- en 
luchtbehandelingsinstallaties.

Engineering
Gevotec richt zich met engineering op regeltechnische-, 
gas- en stookinstallaties. Dit betreft het engineering en 
in bedrijfstellen van hogedruk gasleidingen, gasredu-
ceersets, branders, ketels en luchtverwarmers.

Onafhankelijke partner naast installateurs
Installateurs, die door een tekort aan kennis of 
capaciteit geen onderhoud uitvoeren aan complexe 
installaties, vinden in Gevotec een betrouwbare en 
onafhankelijke partner. Het enthousiaste team bestaat 
uit gedreven medewerkers die staan voor kwaliteit, 
vakmanschap en kennisuitwisseling. Zij staan installa-
teurs bij met specialistische kennis en kunde. 

Toetsing aan de nieuwste inzichten
Gevotec onderscheidt zich door gedegen rapportages 
die zijn voorzien van praktische adviezen. De mede-
werkers van Gevotec verdiepen zich continu in techniek 
en wet- en regelgeving. Hierdoor is het bedrijf in staat 
om de veiligheid van installaties te toetsen aan de 
nieuwste inzichten, voortvloeiende uit de huidige wet- 
en regelgeving.

SCIOS scope 1 t/m 7 gecertificeerd alsmede scope 14

GEVOTEC
Inspectie & Engineering

Gevotec is dé onderneming voor het inspecteren en 
beheren van technische installaties. Als SCIOS gecerti-
ficeerd bedrijf inspecteert het onder andere olie-, gas-, 
bio- en klimaatinstallaties. Het inspecteert leidingtracés 
en adviseert bij het aantreffen van gebreken.

Inspectie Groep Nederland 
Runmolen 5 
5281 PJ Boxtel

 linkedin.com/company/inspectie-groep-nederland-ign-/

Gevotec
Kernreactorstraat 9A 
3903 LG Veenendaal

 linkedin.com/company/gevotec/

0318 - 570 969
info@gevotec.nl
www.gevotec.nl

 

“ Het leukste is dat je met 
allemaal specialisten 
werkt! Je kunt hier 
blijven groeien in je 
kennis en taken.”

 Debby Spin in het web, Gevotec

https://linkedin.com/company/inspectie-groep-nederland-ign-/
https://linkedin.com/company/gevotec/
mailto:info%40gevotec.nl%20?subject=
https://www.gevotec.nl


Wat onderscheid Rever van andere bedrijven:
  Snel en landelijk inzetbaar 
  Adviserend en probleemoplossend 
  Brede technische inzetbaarheid

Bel Rever voor: 
  Inspectie, onderhoud en levering alle 

blusmaterialen 
  Inspectie en onderhoud veiligheids- en brand-

bestrijdingsmaterialen on- en offshore 
  Inspectie, certificeren en reparatie droge blus-

leidingen conform NEN 1594:2006 
  Inspectie en levering van brandhydranten en 

waterkannonnen 
  Flowmetingen en spoelprogramma’s op 

bluswaternetten 
  Engineering en installatie van diverse 

brandblussystemen

Als REOB gecertificeerde onderneming voert Rever 
controles en inspecties uit aan allerlei blusmiddelen 
zoals blushaspels, blussers en controleert nood-
verlichting. Door snel te schakelen kan het bureau 
opdrachtgevers direct oplossingen bieden bij gebreken. 
Aanvullend beoordeeld Rever de werking van AED’s en 
controleert het aanwezige verbanddozen. 

Specialist op het gebied van droge 
blusleidingen
Hoge of complexe gebouwen moeten een systeem 
hebben om snel bluswater op elke plek in het gebouw 
te kunnen krijgen in het geval van en calamiteit. 
Hiervoor worden droge blusleidingen aangelegd. Een 
specialisme wat Rever al vele jaren voert. Bij complexe 
installaties wordt Rever gevraagd door aannemers, 
installateurs of andere brandbeveiligingbureaus om de 
installaties aan te leggen en te installeren. Daarnaast 
voert Rever de verplichte periodieke keuringen en 
inspecties uit en kan het in eigen beheer de leiding op 
druk zetten en zo de finale keuring uitvoeren, alsmede 
de periodieke druktesten uitvoeren.

REVER
Brandbeveiliging

Rever Brandbeveiliging voert controles en inspecties uit 
naar blusmiddelen en noodverlichting en is specialist 
op het gebied van aanleg, certificering, reparatie en 
onderhoud van droge blusleidingen. Het bedrijf werkt 
zowel voor (grote) gebouweigenaren als installateurs en 
 collega-brandinspectiebedrijven. Ook voor onderhoud aan 
de brandbeveiliging aan boord van een offshore platform 
ben je bij Rever aan het juiste adres.

Rever Brandbeveiliging
Maerlandtweg 26
2921 LC Krimpen aa/dd IJssel

  facebook.com/
reverbrandbeveiliging

0180 525 835 / 06 2603 6657
info@rever-brandbeveiliging.nl 
www.rever-brandbeveiliging.nl

  linkedin.com/company/
rever-brandbeveiliging/

https://www.facebook.com/reverbrandbeveiliging
https://www.facebook.com/reverbrandbeveiliging
mailto:info%40rever-brandbeveiliging.nl?subject=
http://www.rever-brandbeveiliging.nl
https://www.linkedin.com/company/rever-brandbeveiliging/
https://www.linkedin.com/company/rever-brandbeveiliging/


Aquative is een inspectie-, monstername- en advies-
bureau voor klanten uit retail, horeca en kantoren, 
maar ook aan grotere en complexere gebouwen die 
een brede blik en dienstverlening vereisen, zoals het 
geval is bij ouderen- en gehandicaptenzorg en zieken-
huizen. Aquative verzorgt periodieke onderzoeken zoals 
watermonstername en keerklepcontroles volgens de 
BRL-certificatierichtlijnen. Indien monsteruitslagen 
daarom vragen, kan Aquative direct opschalen door het 
desinfecteren en/of reinigen van watersystemen of het 
voorzien van aanpassingen, als de technische staat van 
een installatie de veroorzaker is van bacteriologische 
overschrijdingen. Het verduurzamen van waterinstalla-
ties om zo minder energie te verbruiken behoort ook tot 
de expertise van Aquative.

Gecertificeerde adviseurs en gespecialiseerde 
uitvoerder
Aquative beschikt over een eigen team van BRL 
gecertificeerde adviseurs, die risicobeheersplannen 
maken en een tekenafdeling die installatietekeningen 
creëert waar nodig. Daarnaast kan Aquative ook worden 
ingezet als gespecialiseerde uitvoerder om aanpas-
singen in drinkwaterinstallaties te voorzien, wat vaak 
een nadrukkelijke wens van de klant is om zo snel te 
schakelen en de beheerskosten laag te houden.

Bel Aquative voor:  
  Installatieadvies
  NEN1006-inspectie
  Watermonsternames
  Keerklepinspecties
  Legionella onderzoek
  Drinkwateranalyse
  Projectbegeleiding
  Onderhoud waterinstallaties
  Installatie aanpassingen

AQUATIVE
Wateradvies- & inspectie bureau

Aquative is een full-service wateradvies- en inspec-
tiebureau dat gespecialiseerd is in het aanpassen van 
(drink)waterinstallaties. Aquative heeft onder andere 
veel ervaring in de zorgsector. De klantgerichte aanpak 
van dit bureau garandeert een snelle reactie en korte 
lijnen voor advies, inspectie en aanpassingen.

Aquative
Jagerserf 33 
3851 SM Ermelo

  linkedin.com/company/
aquative/

0341 - 455 308
info@aquative.nl
www.aquative.nl

  facebook.com/
aquativeputten

“ Om een schakel te zijn in 
een interessant proces 
is voor mij elke dag weer 
een leuke uitdaging!”

 Gea Monsterneemster, Aquative

https://www.linkedin.com/company/aquative
https://www.linkedin.com/company/aquative
mailto:info%40aquative.nl?subject=
http://www.aquative.nl
https://www.facebook.com/aquativeputten
https://www.facebook.com/aquativeputten


Purus beschikt over:
  VCA*- certificering
  ISO 9001
  BRL K-14032

Purus biedt een volledig pakket aan diensten voor 
het onderhouden en reinigen van (drink)water-
installaties. Het bedrijf controleert keerkleppen, spoelt 
niet-gebruikte tappunten, reinigt en desinfecteert 
waterleidingen om Legionella-verontreiniging te voor-
komen, ‘spuit’ boilers en voert technische aanpassingen 
aan waterinstallaties uit. Door de jarenlange expertise 
van Purus in het reinigen van waterleidingen heeft het 
bedrijf zijn diensten kunnen uitbreiden naar het reinigen 
van luchtbehandelingskanalen en het desinfecteren 
van ruimtes. 

Effectief en brandschoon
Purus heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel 
staan. Vanzelfsprekend beschikt Purus over de vereiste 
certificeringen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en 
procesmanagement.

Snel en pragmatisch
Purus is ervaren in het snel schakelen in noodsituaties 
of bij spoedwerkzaamheden en onderscheid zich door 
een pragmatische manier van werken. Hierdoor blijven 
de gevolgen zoals bijvoorbeeld het afschakelen van de 
drinkwatervoorziening beperkt.

PURUS
Reiniging & desinfectie

Purus is specialist op het gebied keerklepcontroles, 
het thermisch en chemisch reinigen en onderhouden 
van (drink)water- en luchtinstallaties en levert diensten 
aan eindgebruikers, gebouweigenaren, installateurs en 
adviesbureaus.

Purus
Zijdepark 26 
2935 LB Ouderkerk aa/dd IJssel

 linkedin.com/coimpany/purus-bv/

0180 - 516 962
info@purus.nl
www.purus.nl

 

“ Bij Purus is geen dag 
hetzelfde, maar met 
creativiteit en inzet is 
veel te bereiken.”

 Marina Administratie, Purus

http://linkedin.com/coimpany/purus-bv
mailto:info%40purus.nl?subject=
http://www.purus.nl


Met jarenlange ervaring op het gebied van installatie-
techniek, waterveiligheid en waterkwaliteit is Xigna 
uitgegroeid tot een breed georiënteerd adviesbureau. 
Bij deze waterNERDS kun je terecht voor professioneel 
advies, laboratorium- en inspectiediensten. Xigna richt 
zich op verschillende sectoren zoals de zorg, vastgoed, 
woningbouw, installateurs en de overheid. Xignarianen 
bieden een onafhankelijke, pragmatische en no-non-
sense aanpak waarbij het belang van de klant voorop 
staat. 

Gecertificeerd bedrijf
Xigna is BRL6010 Advisering Legionellapreventie en 
VCA* gecertificeerd. Legionella waterbemonstering en 
analyse worden in samenwerking uitgevoerd onder de 
strenge condities van de Raad van Accreditatie. 

Bel ons voor: 
  Legionellapreventie en advies drinkwater
  Ontwerpbeoordeling waterinstallatie
  Keerklepcontroles
  Bouwtoezicht en controle
  Risicoanalyse en beheersplan drink-, zwem- en 

koelwaterinstallaties
  Bemonstering drink-, zwem,- proces- en 

koelwaterinstallaties
  Eigen digitaal logboek voor drink-, zwem- en 

proceswaterinstallaties

Wat onderscheidt Xigna van andere bedrijven: 
  Innovatieve en gerichte rapportages
  Full service dienstverlener: Ontwerp (beleidsmatig) 

– Realisatie – Beheer
  Kenniscentrum voor waterveiligheid
  Pragmatisch en oplossingsgericht
  Onafhankelijk en betrouwbaar
  Eenvoudig toegankelijk en snelle antwoorden

XIGNA
Water expertise

Xigna is hét expertise bureau op het gebied van 
waterveiligheid en beheer met specialisaties op het 
gebied van legionella, zwembadwater, koeltorens 
en proceswaterbeheer. De missie van Xigna is een 
veilige, gezonde en leefbare omgeving binnen de 
waterwereld.

Lansinkesweg 4 
Postbus 960 
7550 AZ Hengelo

  linkedin.com/company/
xigna-bv/

088 - 944 6228
info@xigna.nl
www.xigna.nl

  twitter.com/
xignabv

http://linkedin.com/company/xigna-bv
http://linkedin.com/company/xigna-bv
mailto:info%40xigna.nl?subject=
http://www.xigna.nl
http://twitter.com/xignabv
http://twitter.com/xignabv


Het voorkomen van besmettingen, het bestrijden van 
infecties en het oplossen van uitbraken is van levens-
belang. Vooral in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, 
(ouderen)zorginstellingen en zelfstandige klinieken. 
Tensen & Nolte is dé infectiepreventie adviseur binnen 
Sansidor en binnen Nederland. Met een specialistisch 
team ondersteunt het bureau zijn klanten in het opzet-
ten en onderhouden van infectiepreventie. Het voert 
periodieke audits en inspecties uit om situaties in 
kaart te brengen en aandachtspunten te beschrijven. 
Het stelt plannen en werkprotocollen op en traint zorg-
professionals. En Tensen & Nolte integreert het aspect 
infectiepreventie in technische en ruimtelijke ontwerpen 
bij nieuw(ver-)bouw van zorginstellingen. 

Advisering in de volle breedte
Wanneer er in een zorginstelling een uitbraak optreedt 
of wanneer er een landelijke epidemie speelt, dan advi-
seert Tensen & Nolte de zorginstelling en het bestuur in 
de volle breedte. Het ontwikkelen van werkprocedures 
en de controle hiervan middels audits, zijn kernactivi-
teiten van Tensen & Nolte. Het is in staat om medische 
en steriele producten en middelen te beoordelen op 
toepasselijkheid en op kwaliteit. De medewerkers zijn 
gecertificeerd als deskundige infectiepreventie, DSMH 
en/of DSRD. 

Focus op duurzaamheid
Tensen & Nolte gelooft dat verduurzaming hand in 
hand kan gaan met infectiepreventie. Onze deskun-
digen zetten zich in om voor bewuster omgaan met 
materialen, kiezen voor duurzame(re) alternatieven en 
het creëren van bewustwording bij zorgprofessionals. 
Het bureau is aangesloten bij de Green Deal Duurzame 
Zorg en is mede initiatiefnemer van het Green Team 
Infectiepreventie.

Diensten: 
  Beleidsontwikkeling en advisering 
  Periodieke audit en toetsing 
  Dagelijkse ondersteuning zorginstellingen 
  Voorlichting, scholing en begeleiding studenten 
  Nieuwbouwtrajecten 
  Luchtbehandeling 
  Calamiteiten- en outbreak management 
  Specialistische projecten 
  Bestrijden van antibioticaresistentie 

Unieke kenmerken: 
  Complete expertise in infectiepreventie 
  Werkzaam binnen alle sectoren van de zorg 
  Efficiënte werkwijze en continuïteit
  Landelijke dekking

TENSEN & NOLTE
Infectiepreventie

Tensen & Nolte Infectiepreventie ondersteunt bij het 
opzetten, ontwikkelen en onderhouden van infectie-
preventiebeleid. De deskundigen van Tensen & Nolte 
houden zich bezig met alle aspecten van infectiepreventie 
en zijn allround inzetbaar. Denk daarbij aan opstellen 
van beleid, advisering bij vragen of ontwikkelingen, het 
meekijken op de werkvloer, instructie geven en outbreak 
management.

Tensen & Nolte
Rotterdamseweg 56
2921 AP Krimpen aa/dd IJssel

  linkedin.com/company/tensen-nolte/

06 - 5323 3703 
info@tensennolte.nl
www.tensennolte.nl

http://www.linkedin.com/company/tensen-nolte/
mailto:info%40tensennolte.nl?subject=
http://www.tensennolte.nl


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.

GijsenBCO
Galliershof 22
5349 BV Oss

0412 - 64 91 20
info@gijsenadvies.nl
www.gijsenadvies.nl

0412 - 64 91 20
info@bco-oss.nl
www.bco-oss.nl

mailto:info%40gijsenadvies.nl?subject=
http://www.gijsenadvies.nl
mailto:info%40bco-oss.nl?subject=
http://www.bco-oss.nl


“ Ik werk iedere dag 
op een andere 
locatie, van een 
eeuwenoud klooster 
tot de modernste 
woontorens.”

Sven Projectleider, Purus

Sven werkt voor uiteenlopende klanten 
en vraagstukken. “Wat mijn werk zo 
uitdagend maakt is dat de vraag en 
de aanpak steeds anders zijn. Ik tref 
alle voorbereidingen, onderhoud het 
klantcontact en ga op pad, alleen of met 
mijn collega’s. Onderdeel zijn van het 
netwerk van Sansidor heeft als voordeel 
dat ik makkelijker in contact kom met 
andere specialisten, mijn kennis kan 
delen, van hen kan leren en eenvoudig 
materiaal kan uitwisselen. Ik hoef het wiel 
niet meer opnieuw uit te vinden.”



“ Samen versterken we de 
financiële gezondheid 
van bedrijven uit het 
netwerk.”

Dave & Maryvetsy Groep Finance 
Manager & Junior Controller, Sansidor

Sansidor biedt deelnemende bedrijven 
centrale ondersteuning. “Bedrijven 
hebben vaak behoefte aan meer 
inzicht in de cijfers. Wij kunnen hen 
ondersteunen om hier mooie stappen 
in te maken en bieden directeuren 
inzicht met analyses van de ontwikkeling 
van omzet, kosten en marges.” Dave 
ziet dat bedrijven hiervan profiteren: 

“Samenwerking bevordert de financiële 
gezondheid van de bedrijven en de 
kracht van het netwerk, we kunnen 
kennis delen en werkzaamheden 
optimaal verdelen voor continuïteit. 
En dat werkt.”



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

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 TIC-netwerk 
(Testen, Inspectie en Certificatie) van Nederland te 
worden en blijven. Via onze succesvolle Buy & Build 
Together-strategie 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 Together-strategie 
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 
TIC-bedrijven nodig. Kortom: we zijn op zoek naar 



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 

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 TIC-netwerk. 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 Sansidor-collega’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 TIC-netwerk? We gaan graag met je in 
gesprek over de mogelijkheden.

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

mailto:edb%40hcpartners.nl?subject=Join%20Sansidor


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 thermografie
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.

https://www.instagram.com/sansidorgroep/
http://www.sansidor.nl
http://www.linkedin.com/company/sansidor

