Algemene bouwkundige inspecties van
gebouwen en constructies
Vinçotte stelt zijn bouwkundige kennis en ervaring ter beschikking.

Stelt u schade vast aan uw gebouw? Wilt u een idee krijgen van de staat van een bepaalde constructie of wilt u
dat iemand met kennis van zaken uw bouw– of renovatiewerken kritisch opvolgt? Dan is Vinçotte uw ideale
partner. Een team van bouwkundige ingenieurs staat hiervoor ter uw beschikking.

Uw gepersonaliseerde oplossing
Het beoordelingskader van een erkende TIS omvat standaard het voldoen aan het ontwerp en het bouwwerk aan het
Bouwbesluit. Daarnaast is het mogelijk om individuele scope aan te vragen ter beoordeling, zoals algemeen
bouwkundige aspecten, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en gebouwgebonden installaties. Een TIS
maakt een risicoanalyse, waaruit volgt welke inspecties de TIS uitvoert op het ontwerp en de uitvoering.
We bieden u een brede waaier van diensten aan:

bouwpathologie (zowel ruwbouw als afwerking)
evaluatie van de stabiliteit van gebouwen en de infrastructuur
analyse voor de keuze van de aangewezen methode voor herstelling, renovatie of onderhoud
opvolging op het bouwwerk van de goede uitvoering van de renovatie of herstelwerkzaamheden
geavanceerde onderzoeksmethodes en -technieken
inspectie van de bestaande constructies (mini-audit), isolatie, betimmering, HVAC, etc.
controle van het verouderingsproces van de constructie (watertorens, parkings, opslagplaatsen, gevels,
etc.)
inspectie van de schade in gebouwen (scheuren, vochtproblemen, loskomen verhardingen, etc.)
onderzoek en analyse van de aantasting van houten constructies

Uw resultaat
Vinçotte biedt u een gedetailleerd eindrapport aan waarin de vaststellingen worden opgenomen evenals een beoordeling
van de mogelijke oorzaken, onderhoudsvoorschriften, etc. Dit geïllustreerd met foto’s en eventuele meet- en/of
proefresultaten.

Belangrijk om te weten
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Normen en standaarden
Alle NEN normen onder Regeling Bouwbesluit, zie Bijlage 1 behorende bij artikel 1.2 - NEN
normen
Alle Eurocodes onder Regeling Bouwbesluit, zie Bijlage 2 behorende bij artikel 1.2 - NEN-EN
1990 t/m 1999 (Eurocodes 0 t/m 9)
Erkende kwaliteitsverklaringen
Gelijkwaardige oplossingen
Nederlandse praktijkrichtlijnen (NPR's)
Nederlandse technische afspraken (NTA's)

In welke situatie?
Op deze dienst doen hoofdzakelijk een beroep:

beheerders van gebouwen
overheidsinstellingen
industrieën/bedrijven
aannemers
vastgoed
openbare besturen verantwoordelijk voor civiele werken (bruggen, etc.)

Ook in uw situatie heeft Vinçotte de gepaste oplossing. Contacteer ons voor advies
op maat

Over Vinçotte
Met onze inspecties, testing, certificatie en opleidingen bieden wij alle
oplossingen onder één dak om u en uw omgeving veiligheid,
duurzaamheid en kwaliteit te garanderen en te zorgen dat uw
investeringen renderen. Onze 2.500 integere experts werken vastberaden
om een oplossing te vinden voor u, in elke situatie.
U mag gerust zijn. Vinçotte vinkt het voor u af.
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