
 

  

De Nationale Binnenmilieu Scan is het label welke middels alle 
benodigde parameters inzicht geeft om een uitspraak te kunnen doen 
over de kwaliteit van het binnenmilieu. Het is snel inzetbaar omdat het 
een indicatief onderzoek betreft waar niet op details wordt ingezoomd 
maar op hoofdlijnen gezocht wordt naar die onderdelen welke direct 
aandacht vragen. De onderliggende rapportage geeft de inhoud weer 
en hierin worden de onderzochte parameters en laboratorium 
uitslagen weergegeven. Tevens krijgt u een separaat label waar 
middels een concreet overzicht direct aandachtsgebieden inzichtelijk 
worden gemaakt, middels een duidelijke kleurstelling en spindiagram.  
 
 
Via onze succesvolle Buy & Build. Together.-strategie kunnen bedrijven zich 
bij Sansidor aansluiten. Als het aan ons ligt, worden we het meest 
dynamische, een van de snelst groeiende en het klantgerichtste TIC-netwerk 
van Nederland (en daar- buiten…). We zijn daarom op zoek naar 
ondernemers die hun bedrijf willen verkopen en samen met Sansidor dóór 
willen ondernemen.  

Sansidor is een TIC-onderneming 
(Testen, Inspecteren en Certificeren) 
die werkt middels een actieve Buy & 
Build. Together.-strategie.  
 
Zo worden inspectie bedrijven en 
laboratoria in een netwerk 
verbonden om de opdrachtgevers 
breed te kunnen bedienen. Met 
jarenlange expertise op water- & 
lucht onderzoek, voedselveiligheid, 
infectiepreventie, asbestanalyses en 
gebouwonderzoeken hanteren wij 
diverse labels.  
 
Op www.sansidor.com is meer 
informatie te vinden en staan 
contactgegevens.  

 
 
 
 
 

Als adviesbureau op water- en 
luchtanalyses, advies en inspecties is 
Immolab al vele jaren actief in 
Nederland. Recent lanceerde zij 
www.gezondheidsklachten.nl als 
kennisplatform voor een gezonde 
werkomgeving en is zij nu 
initiatiefnemer van de Nationale 
Binnenmilieu Scan. Hét label om 
inzicht te krijgen en te geven. 
 
 

Vanuit onze ruim 35 jaar ervaring in lucht- en binnenmilieu 
onderzoeken, vonden we het tijd een breed en tegelijk snel in te 
zetten binnenmilieu label te lanceren. Het kennen van de kwaliteit 
en status van binnenruimtes zoals werkplekken, zorglocaties of 
andere ruimtes waar veel mensen werken of verblijven is al langer 
een veelbesproken item. Vanuit het bewustzijn dat we een gezonde 
en veilige leefomgeving willen hebben en vanuit de drang naar een 
steeds duurzamere omgeving.  
 

 CO2-niveau 

 Stofmeting 

 Ventilatie 

 Luchtdebiet 

 Lood Optioneel 
 

 

 Micro-organismen: 
o Bacteriën 
o Gisten 
o Schimmels 

 Legionella Optioneel 

 

Visueel inzicht 

Goede steekproef 

Veel expertise 

Snel resultaat 

Inzicht gezondheid 

  O n d e r z o e k e n  e n  a n a l y s e s  V o o r d e l e n  

http://www.sansidor.com/
http://www.gezondheidsklachten.nl/


 

 

    Bedrijfsnaam  

    Contactpersoon  

    Plaats  

    Direct nummer  

    E-mail  

 

BESTEL DE SCAN VANDAAG NOG  

Vul onderstaand uw gegevens in en wij nemen vandaag nog contact met u op:  

P R I J S S T E L L I N G  S C AN  
 
De Nationale Binnenmilieu Scan 
kost € 1.480,- exclusief BTW per 
onderzoek. Dit is inclusief de 
reiskosten, de inspectie uren, de 
monstername en de laboratoria 
analyse en rapportage. 
 

R E I K W I J D T E   S C A N   

Microbiologische parameters: 2 ruimtes worden 
onderzocht d.m.v. 2 luchtmonsters per ruimte 
Klimaatmonitoren: 2 ruimtes worden 
gedurende de meetduur van 1 uur gemeten op 
het CO2-niveau, relatieve luchtvochtigheid en de 
temperatuur. Inspectie: de onderzoeksgebieden 
krijgen een steekproef visuele inspectie. 
Stofmeting: 2 ruimtes worden onderzocht op de 
aanwezigheid van stof, meetduur 100 minuten 
Luchtdebietmeting: de aanwezige toevoer-
roosters worden 1 uur gemeten. 

De Nationale Binnenmilieu Scan is een initiatief van Immolab. Via haar platform 
Gezondheidsklachten.nl wordt informatie gegeven over het binnenmilieu in kantoorgebouwen, 
plekken waar veel mensen wonen, werken of verblijven. De manieren waarop u met ons in 
contact kunt treden:  
 

 Stuur het ingevulde formulier op naar: info@immolab.nl 

 Neem telefonisch contact op met 1 van onze adviseurs op: 0180 55 23 00 

 www.immolab.nl    -   www.sansidor.com    -     www.gezondheidsklachten.nl/scan 

 Rotterdamseweg 56, 2921 AP Krimpen aan den IJssel 
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