
Milieuwetgeving:
Milieu-audit

Periodieke rondgang met verslaggeving.

Documenten en communicatie
Milieuvergunningsaanvraag, communicatie met
de overheid, inspectiediensten.

Metingen
Bodem-, lucht- en wateranalyses.

Asbest
Inventarisatie, opstellen beheersplan.

Legionella
Risicoanalyse, opstellen beheersplan.

Saneringsbegeleiding

Welzijnswetgeving:
Documenten en communicatie

Identificatiedocument, beleidsverklaring.
Aankoopbeleid.
Communicatie met de epbw, overheid, inspectie.

Risico-analyse
GPP, JAP, taakanalyse, ongevallenonderzoek, 
ATEX, HACCP

Brandveiligheid
- Plaatsing en controle van blusmiddelen en

sprinklerinstallatie.
- Evacuatietrappen en -ladders.
- Brandvertragende wanden en deuren.
- Opleiding gebruik van kleine blusmiddelen.
- Branddetectiesystemen.
- Pictogrammen, evacuatieplannen, oefening.
- Forensische expertise brand en chemie.
- EHBO.

Wettelijke periodieke controles
Drukvaten, elektrische installaties, hefwerktuigen,
recipiënten, water- en gasinstallaties.
Indienststelling, controle, CE-dossiers, lekdetektie, 
liften.

Opleidingen
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Basisovereenkomst

Tijdens het kennismakingsbezoek worden de verschillende aspecten van

de milieu- en welzijnswetgeving besproken en wordt er geïnventariseerd

welke stappen eventueel nog moeten ondernomen worden om uw

bedrijf in orde te brengen.  Alle noodzakelijke goederen en diensten

kunnen hiervoor geleverd worden.

Opvolgingsovereenkomst

Naast de planning en coördinatie van ondermeer de periodieke keuringen,

zien wij er op toe dat de afgesproken diensten correct en tijdig worden

uitgevoerd. Uiteraard kan u gedurende het jaar steeds bij ons met uw

vragen terecht.

Supplementaire modules

Deze modules kunnen geïntegreerd of los van de andere diensten-

pakketten worden aangeboden.

Aanbieden van alle welzijnsgerelateerde 

goederen en diensten.

Diensten geleverd door specialisten terzake.

Overeenkomsten op maat van uw onderneming.

Transparante en duidelijke offertes.

Eén overeenkomst, één factuur voor alle dienstverlening.

Jaarlijks opzegbare overeenkomsten.

Continue kwaliteitscontrole.

Bereikbaar 24/24 uur.

Voor bijkomende informatie of een 

vrijblijvende prijsofferte op maat:

T 0479 37 70 27 - F 03 488 22 06

info@GESA.be - www.GESA.be

Wanneer u de stap zet om mensen tewerk te stellen,

wordt u als werkgever verantwoordelijk voor de 

veiligheid en het welzijn van uw werknemers.

Naast de zorg voor de eigen producten of diensten 

worden werkgevers overstelpt met administratie en proce-

dures in verband met de milieu- en welzijnswetgeving.

GESA biedt u de mogelijkheid om deze verplichtingen

op een werkbare en betaalbare manier uit te besteden.

Zo maakt u meer tijd vrij voor de uitbouw van uw bedrijf

en voldoet u perfect aan de milieu- en welzijnswetgeving.
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