
DÉ TOTAALOPLOSSING 
VOOR INDUSTRIEEL 
SLOOPWERK



De ideale uitgangspositie voor slim sloopwerk: tegen 
de laagste kosten slopen, en ondertussen de hoogste 
opbrengsten genereren. En dat met oog voor veiligheid, 
gezondheid, welzijn en milieu. SGS staat aan uw zijde 
tijdens uw sloop- en herbestemmingstraject. Denk 
aan strategisch advies, specialistisch onderzoek en de 
dagelijkse aansturing van alle betrokken partijen in het 
proces.

We bieden ondersteuning op elk gewenst niveau. Allereerst 
doorgronden we uw fabriek of industriële plant. Via nauwgezette 
inventarisaties brengen we alle kansen en risico’s in kaart. 
Een vaste projectmanager is tijdens het gehele traject uw 
persoonlijke adviseur. Samen houden we focus op de financiële 
risicobeheersing en houden we grip op de planning en het 
budget. 

 

In deze brochure leest u per fase hoe we beogen het 
gezamenlijke doel te bereiken. Zo weet u precies wat u van ons 
kunt verwachten.

ONDERSTEUNING 
TIJDENS HET GEHELE 
TRAJECT



FASE 1: 
INVENTARISATIE 
VAN VRIJKOMENDE 
MATERIALEN 



Het project start met het compleet doorgronden van 
uw fabriek of plant. We inventariseren alle uitkomende 
materialen, onafhankelijk en in eigen beheer. Hierdoor 
weten we precies wat uw fabriek, terrein en materialen 
waard zijn. Zo sluiten we financiële onzekerheden uit.

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Onderzoek naar asbest, keramische vezels, chroom-6 en 
overige gevaarlijke stoffen

 • Bodemonderzoek

 • Materiaalonderzoek: we bepalen de opbrengsten en het afval

 • Onderzoek potentiële items en asset re-use en waardebepaling 
hiervan

 • Plan van aanpak: hold en witness points

 • Risico-inventarisatie

 • Marktonderzoek

 • Raming kosten versus opbrengsten

WAT IS UW PLANT  
OF FABRIEK WAARD?



FASE 2: 
VERKOOP VAN ITEMS



Equipment dat mogelijk herbruikbaar is, zetten we 
terug in de markt om tegen weloverwogen tarieven 
te verkopen. We stellen onder andere de waardes 
vast, maken gebruik van ons ruime netwerk, 
onderhouden contact met kopers en zorgen voor 
contractbemiddeling. Zorgvuldigheid staat in deze fase 
centraal. We gaan voor de hoogste opbrengsten en 
zorgen tegelijkertijd voor tevreden kopers.   

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Faciliteren van verkoop, voor en namens de opdrachtgever

 • Eigenaarschap van items wordt overgedragen

 • NDO-onderzoek (indien gewenst)

 • We volgen equipment tot eindbestemming, inclusief 
demontage en transport

 • Inzet van wereldwijd SGS-netwerk van potentiële kopers

 • Deze verkoopfase is inclusief, maar niet gelimiteerd tot:

 • Offertestadium

 • Dagelijkse supervisie

 • Projectmanagement 

 • HSE-management 

 • Kosten en opbrengsten

 • Planning

ZO GENEREREN 
WE DE HOOGSTE 
OPBRENGSTEN



FASE 3A: 
VERKOOP VAN  
DE PLANT



Het gezamenlijke doel: een zo hoog mogelijk 
rendement behalen uit de handelsmaterialen waaruit 
uw plant bestaat. Sommige opdrachtgevers kiezen 
er in deze fase voor om de plant te verkopen aan een 
projectmanager of aannemer. Het grote voordeel 
daarvan is dat het afbreken van de fabriek wordt 
uitgevoerd door een ervaren partij die het slopen 
van gebouwen, objecten en/of procesinstallaties als 
specialiteit heeft. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Faciliteren van verkoop, voor en namens de opdrachtgever

 • Sloop, demontage en transport zijn inbegrepen

 • Inclusief asbestsanering en verwijdering keramische wol

 • Best practices zijn het uitgangspunt

 • Project wordt gegund aan de hoogste bieder

 • Inzet SGS-netwerk van kopers

 • Geen lange tenderprocedures

 • Locatie wordt tijdelijk overgenomen door de koper

 • Deze verkoopfase is inclusief, maar niet gelimiteerd tot:

 • Offertestadium

 • Dagelijkse supervisie

 • Projectmanagement 

 • HSE-management 

 • Kosten en opbrengsten

 • Planning

EEN VOORSPOEDIG 
TRAJECT



FASE 3B: 
SLOOP VAN DE PLANT



In veel gevallen wordt de plant niet verkocht, 
maar in eigen beheer gesloopt. Wij faciliteren uw 
aanbesteding. Scoring op basis van EMVI behoort tot 
de mogelijkheden, aangezien we veel ervaring hebben 
met de begeleiding van duurzame sloop. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Faciliteren van aanbesteding, voor en namens de 
opdrachtgever

 • Sloop, demontage en transport zijn inbegrepen

 • Inclusief asbestsanering en verwijdering keramische wol

 • Inzet van best practices 

 • Mogelijkheid: selectie op basis van EMVI

 • Inzet SGS-netwerk van slopers

 • Complete verzorging tenderprocedure 

 • Locatie kan tijdelijk worden overgedragen aan SGS

 • Deze sloopfase is inclusief, maar niet gelimiteerd tot:

 • Offertestadium

 • Dagelijkse supervisie

 • Projectmanagement 

 • Vrijgave na sanering

 • HSE-management

 • Kosten en opbrengsten

 • Planning 

SLOOPBEGELEIDING  
VAN A TOT Z



FASE 4: 
SLOOP VAN HET BETON



Niet te onderschatten: ook herbestemming en 
hergebruik van het afkomende beton kan de totale 
sloopkosten naar beneden brengen. In bepaalde 
gevallen kunnen er zelfs opbrengsten worden 
gerealiseerd uit gebroken puin. Onze contacten in de 
betonindustrie en binnen de civiele bouw kunnen hier 
van grote meerwaarde zijn. 

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Inclusief sloop en hergebruik of afvoer van het puin

 • Beton-sloopfirma’s voeren best practices uit 

 • Deze sloopfase van het beton is inclusief, maar niet gelimiteerd 
tot:

 • Offertestadium

 • Dagelijkse supervisie

 • Projectmanagement 

 • HSE-management

 • Kosten en opbrengsten

 • Planning

NETWERK BINNEN DE 
BETONINDUSTRIE



FASE 5: 
SANERING VAN DE 
BODEM



Een industriële sloop is gebonden aan strenge 
milieuregels. We faciliteren het aanbestedingstraject 
en kiezen op basis van prijs en ervaring de meest 
geschikte bodemsaneringsfirma. Als milieukundig 
specialist zien we er in deze fase nauwlettend op toe 
dat de sanering op een verantwoorde, overzichtelijke en 
efficiënte manier wordt uitgevoerd.  

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Bodemsaneringsfirma’s voeren best practices uit 

 • Deze saneringsfase is inclusief, maar niet gelimiteerd tot:

 • Bodemonderzoek

 • Offertestadium

 • Dagelijkse supervisie

 • Projectmanagement 

 • HSE-management

 • Kosten en opbrengsten

 • Planning

 • Milieukundige begeleiding

 • Vrijgave van de locatie

EFFICIËNTE 
BODEMSANERING



FASE 6: 
HERGEBRUIK  
VAN DE LOCATIE



Heeft u hergebruik van de locatie in gedachten, of wilt 
u gaan herontwikkelen, verkopen of verhuren? Dan 
denken wij graag met u mee. Aan de hand van uw 
toekomstvisie kunnen we helpen om het vervolgtraject 
vorm te geven. Ook op het gebied van duurzaamheid 
voorzien we u van praktisch en gegrond advies.

WAT DOEN WE VOOR U?

 • Meedenken en advies over:

 • Eigen gebruik voor opdrachtgever

 • Herontwikkeling

 • Duurzaamheidstrajecten

 • Verkoop van de locatie

 • Verhuur van de locatie

MET OOG OP DE 
TOEKOMST



Staat u voor de uitdagende opgave om uw fabriek of 
industriële plant te slopen? Als ervaren partner bieden 
we u graag ondersteuning, op elk niveau en in elke fase. 
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons 
op.

CONTACT 
e  ingenieursbureau@sgssearch.nl  
t   +31 (0)88 - 214 66 00   
www.sgssearch.nl

MEER INFORMATIE



WWW.SGSSEARCH.NL


