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SGS ERKEND GASDESKUNDIGEN
VOOR AL UW GASVRIJ-INSPECTIES

WAAROM GASVRIJ-INSPECTIES 
Bij het betreden van een niet-
geïnspecteerde besloten ruimte bestaat 
het risico op verstikking, bedwelming of 
vergiftiging door gas.

Bepaalde werkzaamheden kunnen 
zelfs gepaard gaan met brand- of 
explosiegevaar. Met behulp van een 
gasvrij-inspectie tonen we aan dat de 
werkplaats veilig kan worden betreden. 
Na positieve afloop van de inspectie 
en het doorlopen van de standaard 
veiligheidsprocedure ontvangt u van 
SGS een Veiligheid & Gezondheid (VG) 
certificaat. 

DE ARBOWET  
De Arbowet verplicht Nederlandse 
werkgevers om een veilige werkplek 
voor de medewerker te garanderen. 
Met behulp van een gasvrij-inspectie 
kunt u de mogelijk gevaarlijke 
aanwezigheid van gas in de 
werkomgeving uitsluiten alvorens een 
medewerker er de werkzaamheden 
start. Deze inspectie dient te worden 
uitgevoerd door een gecertificeerd 
gasdeskundige. 

PROFESSIONELE 
GASDESKUNDIGEN VAN SGS  
SGS ondersteunt u waar nodig met 
gasvrij-inspecties. Onze erkende 
gasdeskundigen zijn in het bezit 
van het benodigde certificaat 
van vakbekwaamheid waar het 
Arbeidsomstandighedenbesluit naar 
verwijst. Binnen dit specialistische 
vakgebied beschikken zij over kostbare 
jarenlange ervaring. 

WAAROM SGS?   
SGS is wereldleider op het gebied 
van inspectie, controle, analyse en 
certificering. Onze organisatie staat 
bekend als de global benchmark voor 
kwaliteit en integriteit. Dagelijks leveren 
meer dan 97.000 werknemers hun 
bijdrage in een wereldwijd netwerk van 
zo’n 2.600 kantoren en laboratoria.

Werkzaamheden in de 
olie-, gas- en chemicaliënsector zijn niet 
zonder risico. Of het nu gaat om een 
periodiek onderhoud, hete of koude 
werkzaamheden of constructiewerken 
in (shore)tanks, binnenschepen, tankers, 
tankcontainers of andere vaartuigen: 
hoe dan ook staat de veiligheid van uw 
personeel voorop. 

CONTACT EN INFORMATIE 
Voor meer info over gasvrij-inspecties 
kunt u terecht op onze website 
sgs.nl. Bij vragen kunt u via de volgende 
contactgegevens terecht bij Peter van 
der Burg via nl.gasdepartment@sgs.com 
of bel naar +31 88 2143444.

PROFESSIONELE 
GASDESKUNDIGEN

Een werkomgeving vrij van 
gevaarlijke gassen.

http://sgs.nl
mailto:nl.gasdepartment%40sgs.com%20?subject=

