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BRANDVEILIGHEID
Verandert het gebruik van het gebouw? Of heeft de brandweer of gemeente tijdens een controle 
brandveiligheidsgebreken opgemerkt? Dan zijn er maatregelen nodig om het gebouw weer aan de eisen
te laten voldoen. We maken op gebied van brandveiligheid onderscheid in een quickscan, een uitgebreid 
onderzoek en het uitvoeringstraject:

QUICKSCAN 

BRANDVEILIGHEID

WAT IS UW DOEL?

Binnen beperkte tijd 
en/of beperkt budget 
op hoofdlijnen inzicht 
krijgen in de voornaamste 
brandveiligheidsgebreken 
van uw gebouw(en).

We voeren een quickscan 
inspectie uit waarbij we 
het gebouw op basis 
van het Bouwbesluit 
2012 steekproefsgewijs 
controleren op de
voornaamste 
aandachtspunten 
op gebied van 
brandveiligheid.

•   Een digitale quickscanrapportage 
met daarin de eventueel 

   geconstateerde 
   brandveiligheidsgebreken.
•  Aanvullend kan een globale
    kostenraming worden opgesteld 

op basis van de geconstateerde 
gebreken.

WAT DOEN WE? RESULTAAT

UITGEBREID 

BRANDVEILIG-

HEIDSONDERZOEK

Een actueel inzicht
krijgen in de status van 
uw gebouw(en) en/of 
installaties op gebied van 
brandveiligheid.

We voeren deskresearch 
en een uitgebreide 
brandveiligheidsinspectie 
uit door het gebouw en 
de gebouwgebonden 
installaties te toetsen aan 
het Bouwbesluit 2012 en 
eventuele aanvullende 
regelgeving.

•  Een digitale rapportage met daarin 
een complete inventarisatie van alle 
geconstateerde 

    brandveiligheidsgebreken, voorzien 
van foto’s en toelichting.

•  Plattegrondtekeningen met 
    fotonummers van de 

geconstateerde gebreken.
•  Aanvullend kan een gedetailleerde 

kostenraming worden opgesteld om 
de geconstateerde gebreken op te 
lossen.

UITVOERINGS-

TRAJECT

BRANDVEILIGHEID

De conditie van uw 
gebouw(en) en/of 
installaties op vlak 
van brandveiligheid 
verbeteren.

De resultaten van 
het uitgebreide 
brandveiligheidsonderzoek 
vormen het vertrekpunt 
van het uitvoeringstraject. 
Hierin ondersteunen we 
u bij het oplossen van de 
geconstateerde gebreken. 
Dit gebeurt in drie 
opeenvolgende stappen:
1  Opstellen van 

technische documenten 
ten behoeve van een 
aanbesteding;

2  Begeleiding bij 
   aanbesteding in de 
   prijs- en contractfase;
3  Begeleiding bij de 

uitvoering.

De hiernaast genoemde stappen 
kennen separate deelresultaten:
DEELRESULTAAT STAP 1

Uitvoeringsdocumenten met 
daarin per geconstateerd gebrek 
een technische omschrijving, 
fotorapportage en de te nemen 
corrigerende maatregel(en).
DEELRESULTAAT STAP  2

Een gunningsadvies richting u als 
opdrachtgever om de corrigerende 
maatregelen uit te laten voeren. 
Dit advies wordt gebaseerd op een 
uitgebreid uitgangspuntenoverzicht 
en inhoudelijke beoordeling van de 
ontvangen aanbiedingen.
DEELRESULTAAT STAP  3

We nemen u het contact en 
toezicht tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden uit handen en zien 
erop toe dat de gebreken op de juiste 
wijze worden verholpen.


