
MAATWERK
Brandveiligheid is maatwerk. Om brandveiligheid op 
een professioneel niveau te realiseren, is praktische 
kennis nodig. SGS Search heeft jarenlange 
ervaring in het brandveilig maken en houden van 
onder andere woon- en zorggebouwen, kantoren, 
winkelcentra en gevangenissen. We inspecteren 
en adviseren. We verzorgen de contacten en 
correspondentie met het bevoegd gezag zoals 
brandweer en gemeente. We inspecteren en 
analyseren in iedere levensfase van uw gebouw, 
zonder daarbij uw primaire processen te verstoren.

CONTACT
Heeft u vragen over brandveiligheid in uw gebouw? 
Neem dan contact op met onze experts.

SGS SEARCH
t 088 - 214 66 00
w www.sgssearch.nl
e ingenieursbureau@sgssearch.nl



EEN BRANDVEILIG GEBOUW
Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven  
van de regelgeving - ook om het creëren 
van een veilige woon- en werkplek. In elke 
levensfase van een gebouw kunt u tegen 
brandveiligheidsvraagstukken aanlopen. Is 
het gebouw brandveilig (ontworpen)? En hoe 
blijft het gebouw in de toekomst aan alle 
brandveiligheidseisen voldoen?

VEELZIJDIGE DIENSTVERLENING
SGS Search inspecteert en adviseert  
opdrachtgevers in brede zin op het gebied  
van brandveiligheid. U kunt bij ons terecht  
voor onder andere:

BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK
Weten hoe het gebouw er qua brandveiligheid  
voor staat? Met een quickscan komt er op 
hoofdlijnen snel duidelijkheid. Met een uitgebreide 
inspectie komt u tot een dossier, waarin alle zaken  

tot in detail omschreven staan. In beide  
gevallen weet u waar de pijnpunten liggen, 
en wat er nodig is om het gebouw (weer)  
brandveilig te maken.

GELIJKWAARDIGHEIDSONDERZOEKEN
Specifieke gebouwen vragen om 
maatwerkoplossingen. Wijkt een gebouw in 
oppervlakte af van de regels in het Bouwbesluit? 
Met een gelijkwaardigheidsonderzoek bepalen 
we of - en hoe - het gebouw alsnog aan de 
brandveiligheidseisen kan voldoen.  

PROJECTBEGELEIDING BRANDVEILIGHEID
Veel van onze opdrachtgevers kiezen ervoor om 
tijdens hun bouw- of renovatieprojecten een 
professioneel aanspreekpunt brandveiligheid aan 
te stellen. Hij of zij geeft tijdens het bouwtraject 
op alle vragen en uitdagingen een passend (en 
kostenbesparend) antwoord. Onaangename 
verrassingen behoren tot het verleden.

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• We beoordelen uw tekeningen op het gebied  

van brandveiligheid en geven advies, in 
bouwkundig en installatietechnisch opzicht. 

• Vergunningverlening: we ondersteunen u bij  
het aanvragen van de benodigde vergunningen.  
Ook onderhouden we contact met bevoegd  
gezag zoals brandweer en gemeente.

• Brandoverslagberekening: we onderzoeken 
brandoverslagrisico’s tussen brandcompartimenten 
en geven advies over brandwerende voorzieningen.

• Wijkt het gebouw in oppervlakte af van de regels 
in het Bouwbesluit of sluit het ontwerp niet 
aan bij het Bouwbesluit? Dan voeren we een 
gelijkwaardigheidsonderzoek uit om te bepalen of 
uw ontwerp toch praktisch uitvoerbaar is op het 
gebied van brandveiligheid. 

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• We controleren uw tekeningen op het gebied  

van brandveiligheid en geven advies, in 
bouwkundig en installatietechnisch opzicht.

• Aanbestedingstraject: u wilt de beste aannemer 
voor het benodigde werk. Wij verzorgen de 
aanbesteding, beoordelen de offertes en geven  
u een gunningsadvies.

• Toezichtinspecties: een toezichthouder komt 
tijdens de bouw regelmatig kijken of de zaken 
conform de afspraken gebouwd worden. 
Constateren we een probleem? Dan zorgen  
we ook voor een oplossing.

• Brandoverslagberekening: we onderzoeken 
brandoverslagrisico’s tussen brandcompartimenten 
en geven advies over brandwerende voorzieningen 
in o.a. uitwendige scheidingsconstructies.

• Opleveringsinspecties: bij de oplevering van 
het gebouw controleert een inspecteur of de 
aannemer alle brandveiligheidswerkzaamheden 
juist heeft uitgevoerd.

• Is een brandcompartiment in het gebouw groter 
dan volgens het Bouwbesluit is toegestaan? Dan 
voeren we een NEN 6060-onderzoek uit.

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• Brandveiligheidsinspectie: het rapport geeft  

aan hoe het met de brandveiligheid van het 
gebouw gesteld is. Bij een quickscan: kort,  
bondig en overzichtelijk. Bij een uitgebreide 
inspectie ontvangt u een compleet 
brandveiligheidsrapport, inclusief tekeningen, 
foto’s, herstelwerkzaamheden en kosten. 

• Brandoverslagberekening: we onderzoeken 
brandoverslagrisico’s tussen brandcompartimenten 
en geven advies over brandwerende 
voorzieningen.

• Is het gebouw groter dan volgens het  
Bouwbesluit is toegestaan? Dan voeren 
we een NEN 6060-onderzoek voor grote 
brandcompartimenten uit.

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• Brandveiligheidsinspectie: via een uitgebreide 

inspectie duiken we diep in het gebouw. We 
omschrijven de gebreken en komen met  
praktische oplossingen om weer aan de 
voorschriften te voldoen. U ontvangt een  
compleet brandveiligheidsrapport, inclusief 
tekeningen, foto’s, herstelwerkzaamheden  
en kosten.  

• Aanbestedingstraject: u wilt de beste aannemer 
voor het benodigde werk. Wij verzorgen de 
aanbesteding, beoordelen de offertes en geven 
een gunningsadvies, zodat de verbeterpunten  
snel kunnen worden aangepakt.
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ONTWERPFASE
Een bouwtechnische tekening van een splinternieuw gebouw… Die moet natuurlijk volledig voldoen aan de 
brandveiligheidseisen met betrekking tot de actuele bouwregelgeving. Hoe zorgt u voor een zo brandveilig 
mogelijk ontwerp?

(VER)BOUWFASE
Hoe zorgt u er tijdens bouw of renovatie voor dat het gebouw niet alleen op tekening, maar ook in 
werkelijkheid voldoet aan de brandveiligheidseisen?

GEBRUIKSFASE
Een gebouw moet voldoen aan de brandveiligheidseisen van de bouwvergunning, gebruiksvergunning of 
gebruiksmelding. Verandert het gebruik van het gebouw? Of heeft de brandweer of gemeente tijdens een 
controle brandveiligheidsgebreken opgemerkt? Dan zijn er bepaalde maatregelen nodig om het gebouw 
weer aan de eisen te laten voldoen.

VERKOOPFASE
Wilt u een gebouw kopen of verkopen? In beide gevallen wilt u weten wat de technische staat van  
het gebouw is, en dus ook hoe brandveilig het is. En wat de eventuele kosten zijn om aanpassingen  
te doen. Dit geeft u een sterkere positie in de onderhandelingen.
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aan bij het Bouwbesluit? Dan voeren we een 
gelijkwaardigheidsonderzoek uit om te bepalen of 
uw ontwerp toch praktisch uitvoerbaar is op het 
gebied van brandveiligheid. 

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• We controleren uw tekeningen op het gebied  

van brandveiligheid en geven advies, in 
bouwkundig en installatietechnisch opzicht.

• Aanbestedingstraject: u wilt de beste aannemer 
voor het benodigde werk. Wij verzorgen de 
aanbesteding, beoordelen de offertes en geven  
u een gunningsadvies.

• Toezichtinspecties: een toezichthouder komt 
tijdens de bouw regelmatig kijken of de zaken 
conform de afspraken gebouwd worden. 
Constateren we een probleem? Dan zorgen  
we ook voor een oplossing.

• Brandoverslagberekening: we onderzoeken 
brandoverslagrisico’s tussen brandcompartimenten 
en geven advies over brandwerende voorzieningen 
in o.a. uitwendige scheidingsconstructies.

• Opleveringsinspecties: bij de oplevering van 
het gebouw controleert een inspecteur of de 
aannemer alle brandveiligheidswerkzaamheden 
juist heeft uitgevoerd.

• Is een brandcompartiment in het gebouw groter 
dan volgens het Bouwbesluit is toegestaan? Dan 
voeren we een NEN 6060-onderzoek uit.

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• Brandveiligheidsinspectie: het rapport geeft  

aan hoe het met de brandveiligheid van het 
gebouw gesteld is. Bij een quickscan: kort,  
bondig en overzichtelijk. Bij een uitgebreide 
inspectie ontvangt u een compleet 
brandveiligheidsrapport, inclusief tekeningen, 
foto’s, herstelwerkzaamheden en kosten. 

• Brandoverslagberekening: we onderzoeken 
brandoverslagrisico’s tussen brandcompartimenten 
en geven advies over brandwerende 
voorzieningen.

• Is het gebouw groter dan volgens het  
Bouwbesluit is toegestaan? Dan voeren 
we een NEN 6060-onderzoek voor grote 
brandcompartimenten uit.

WAT SGS SEARCH VOOR U KAN BETEKENEN:
• Brandveiligheidsinspectie: via een uitgebreide 

inspectie duiken we diep in het gebouw. We 
omschrijven de gebreken en komen met  
praktische oplossingen om weer aan de 
voorschriften te voldoen. U ontvangt een  
compleet brandveiligheidsrapport, inclusief 
tekeningen, foto’s, herstelwerkzaamheden  
en kosten.  

• Aanbestedingstraject: u wilt de beste aannemer 
voor het benodigde werk. Wij verzorgen de 
aanbesteding, beoordelen de offertes en geven 
een gunningsadvies, zodat de verbeterpunten  
snel kunnen worden aangepakt.
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ONTWERPFASE
Een bouwtechnische tekening van een splinternieuw gebouw… Die moet natuurlijk volledig voldoen aan de 
brandveiligheidseisen met betrekking tot de actuele bouwregelgeving. Hoe zorgt u voor een zo brandveilig 
mogelijk ontwerp?

(VER)BOUWFASE
Hoe zorgt u er tijdens bouw of renovatie voor dat het gebouw niet alleen op tekening, maar ook in 
werkelijkheid voldoet aan de brandveiligheidseisen?

GEBRUIKSFASE
Een gebouw moet voldoen aan de brandveiligheidseisen van de bouwvergunning, gebruiksvergunning of 
gebruiksmelding. Verandert het gebruik van het gebouw? Of heeft de brandweer of gemeente tijdens een 
controle brandveiligheidsgebreken opgemerkt? Dan zijn er bepaalde maatregelen nodig om het gebouw 
weer aan de eisen te laten voldoen.

VERKOOPFASE
Wilt u een gebouw kopen of verkopen? In beide gevallen wilt u weten wat de technische staat van  
het gebouw is, en dus ook hoe brandveilig het is. En wat de eventuele kosten zijn om aanpassingen  
te doen. Dit geeft u een sterkere positie in de onderhandelingen.



EEN BRANDVEILIG GEBOUW
Een brandveilig gebouw gaat - naast het naleven  
van de regelgeving - ook om het creëren 
van een veilige woon- en werkplek. In elke 
levensfase van een gebouw kunt u tegen 
brandveiligheidsvraagstukken aanlopen. Is 
het gebouw brandveilig (ontworpen)? En hoe 
blijft het gebouw in de toekomst aan alle 
brandveiligheidseisen voldoen?

VEELZIJDIGE DIENSTVERLENING
SGS Search inspecteert en adviseert  
opdrachtgevers in brede zin op het gebied  
van brandveiligheid. U kunt bij ons terecht  
voor onder andere:

BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK
Weten hoe het gebouw er qua brandveiligheid  
voor staat? Met een quickscan komt er op 
hoofdlijnen snel duidelijkheid. Met een uitgebreide 
inspectie komt u tot een dossier, waarin alle zaken  

tot in detail omschreven staan. In beide  
gevallen weet u waar de pijnpunten liggen, 
en wat er nodig is om het gebouw (weer)  
brandveilig te maken.

GELIJKWAARDIGHEIDSONDERZOEKEN
Specifieke gebouwen vragen om 
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PROJECTBEGELEIDING BRANDVEILIGHEID
Veel van onze opdrachtgevers kiezen ervoor om 
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EEN 
BRANDVEILIG 
GEBOUW

MAATWERK
Brandveiligheid is maatwerk. Om brandveiligheid op 
een professioneel niveau te realiseren, is praktische 
kennis nodig. SGS Search heeft jarenlange 
ervaring in het brandveilig maken en houden van 
onder andere woon- en zorggebouwen, kantoren, 
winkelcentra en gevangenissen. We inspecteren 
en adviseren. We verzorgen de contacten en 
correspondentie met het bevoegd gezag zoals 
brandweer en gemeente. We inspecteren en 
analyseren in iedere levensfase van uw gebouw, 
zonder daarbij uw primaire processen te verstoren.

CONTACT
Heeft u vragen over brandveiligheid in uw gebouw? 
Neem dan contact op met onze experts.

SGS SEARCH
t 088 - 214 66 00
w www.sgssearch.nl
e ingenieursbureau@sgssearch.nl
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