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Veilig verblijven 
en (door)werken
In gebouwen en objecten zitten regelmatig 
gevaarlijke stoffen verwerkt. Denk aan 
asbest, keramische vezels, kwarts, 
chroom-6, lood en andere zware metalen. 
Deze stoffen kunnen in het lichaam 
terechtkomen door inademen, innemen of 
absorptie door de huid en kunnen leiden tot 
gezondheidsproblemen.

De eigenaar van een gebouw of object is 
verantwoordelijk voor veilig gebruik daarvan. Samen met 
de aannemer is hij er bovendien verantwoordelijk voor  
dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.  
SGS Search helpt bij het creëren én behouden van een 
veilige woon-, werk-, en verblijfsomgeving. Bovendien 
zorgen wij ervoor dat er veilig (door)gewerkt kan worden 
aan het gebouw of object.
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Weet u welke gevaarlijke 
stoffen er op de lijst met 

kankerverwekkende stoffen 
van de Inspectie SZW staan?

KLIK HIER VOOR DE  
COMPLETE LIJSTKlik hier voor 

meer informatie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-31285.html


Meten = weten
Met behulp van inspecties, metingen en 
analyses op het juiste moment, krijgt u 
inzicht in de feiten. Door preventief of 
voorafgaand aan werkzaamheden duidelijk 
in kaart te brengen welke gevaarlijke 
stoffen een rol spelen, komt u niet voor 
verrassingen te staan. 

De experts van SGS Search staan voor u klaar om 
inzicht te geven in de risico’s tijdens en na afloop van 
werkzaamheden. 

Hoe doen we dat?

• Met inspecties, metingen en analyses

• Met opleiding en training

• Met advies en begeleiding

Of het nu gaat om een eenmalige inspectie  
of repeterende metingen en analyses; SGS Search 
biedt een aanpak op maat.
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Door in kaart te brengen 
welke gevaarlijke stoffen een 
rol spelen, komt u niet voor 
verrassingen te staan.”

Benieuwd hoe ‘meten = weten’ er in de praktijk uitziet? In deze 
video leggen we uit hoe we dit bij chroom-6 aanpakken. 



Waarom kiezen 
voor SGS Search?
Met SGS Search kiest u voor meer 
dan 25 jaar ervaring met specialistisch 
materiaalkundig onderzoek. Hiervoor 
zetten we uitsluitend ervaren en 
gecertificeerde inspecteurs en analisten 
in. Zij zijn door heel Nederland actief 
en kunnen 24/7 worden ingezet. We 
schakelen snel en dankzij ons grote 
landelijke netwerk aan eigen laboratoria, 
zitten we altijd in de buurt.

Wilt u weten voor welke andere diensten  
u terecht kunt bij SGS Search?

NEEM EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE!

Klik hier voor 
meer informatie
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http://www.sgssearch.nl


WWW.SGSSEARCH.NL
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WILT U MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT 
OP MET EEN VAN ONZE ADVISEURS

088 - 214 66 00
info@sgssearch.nl
www.sgssearch.nl

http://www.sgssearch.nl
mailto:info@sgssearch.nl
http://www.sgssearch.nl
https://www.linkedin.com/company/sgs/mycompany/verification/
https://www.facebook.com/SGS/
https://twitter.com/SGS_SA
https://www.instagram.com/sgsglobal/
https://www.youtube.com/user/sgseditor
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