
Tritium Advies is gecertificeerd voor:
NEN-EN ISO 9001, VCA** BRL richtlijnen van het 
SIKB.

» Certificeringen

Het BAI brengt opdrachtgevers en professionals 
uit de bouw voor de uitvoering van uiteenlopende 
projecten bij elkaar. Tritium Advies maakt deel uit 
van dit samenwerkingsverband.

» Bouw Advies Instituut (BAI)
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ADVISEURS IN BOUWEN, MILIEU & VEILIGHEID
»  VESTIGING NUENEN 
»  VESTIGING PRINSENBEEK
»  VESTIGING NEER
»  VESTIGING ARKEL
»  VESTIGING RIJKEVOORT 

Onze medewerkers zijn onze grootste troef als 
het gaat om de kwaliteit van ons advies. We 
investeren daarom doorlopend in goede begeleiding 
en opleidingsmogelijkheden. Zo blijven onze 
specialisten groeien in hun vak en kunt u altijd 
rekenen op het beste advies. 

We zijn een bij het SBB geregistreerd ‘Erkend 
leerbedrijf’. Dit houdt in dat we mbo studenten 
met een interesse in bodem en milieu mogen 
begeleiden en opleiden tot echte vakmensen! 

» Onze experts » Erkend leerbedrijf
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» Ruimtelijke ordening

Van grootschalige wegreconstructies en 
gebiedsgericht grondwaterbeheer tot een 
omgevingsvergunning voor een woonhuis. Onze 
bodemexperts houden zich bezig met alles wat met de 
milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen 
van de bodem te maken heeft. Of u ons inzet voor 
een eerste verkennend (water)bodemonderzoek, 
asbestonderzoek, een partijkeuring, het opstellen 
van het saneringsplan of het begeleiden van de 
bodemsanering; u kunt altijd rekenen op onze 
jarenlange expertise.

» Bodem

Zaken als veiligheid (bedrijfsnoodplan, RI&E), 
arbo en milieu (werkplekonderzoek) wilt u in uw 
bedrijf goed geregeld hebben. Wij brengen voor 
u de potentiële risico’s van uw bedrijfsactiviteiten 
in beeld en dragen oplossingen aan om de 
bedrijfsveiligheid te verbeteren. 

Ook kunnen we samen met u een certificeerbaar en 
praktisch managementsysteem op het gebied van 
kwaliteit, arbo en/of milieu opzetten en invoeren.

Geluid & bouwfysica draait om het creëren van een 
prettig woon-, werk- en leefklimaat. Denk hierbij 
aan een aangename akoestiek en temperatuur, 
voldoende daglicht en ventilatie of het voorkomen 
van geluidsoverlast. Dit alles is vastgelegd in 
diverse wetten, normen en richtlijnen. En wilt u 
een “stapje verder” gaan dan de huidige standaard: 
op het gebied van duurzaam bouwen staan wij 
u graag bij, vanaf de ontwerpfase tot en met de 
uitvoering en eventuele nazorg.

» Geluid & bouwfysica

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
is, naast het beleid en de juridische kant van het 
verhaal, ook de omgeving van groot belang. Diverse 
aspecten, zoals archeologie, water, flora en fauna, 
milieuzonering en verkeerslawaai, moeten dan ook 
zorgvuldig worden bekeken. 

Tritium Advies helpt u uw ruimtelijke plannen 
te verwezenlijken, vanaf de ontwerpfase tot 
en met de inwerkingtreding van het nieuwe 
bestemmingsplan.

» Water & lucht

Heeft u sloop- of verbouwplannen met een pand 
dat voor 1994 gebouwd is? Dan bestaat het risico 
op de aanwezigheid van asbest. Om een vergunning 
voor uw plannen te kunnen krijgen, is het laten 
uitvoeren van een asbestinventarisatie in dat geval 
verplicht. Ons zusterbedrijf Öko-Care biedt een 
totaalpakket aan dienstverlening op het gebied 
van asbest. Vanaf de inventarisatie tot en met het 
op juiste wijze laten verwijderen van verdachte 
materialen.

» Asbest

De afdeling water en lucht houdt zich bezig met 
onderzoek en advisering op het gebied van water- 
en luchtkwaliteit. De werkzaamheden variëren van 
afvalwateronderzoek tot emissiemetingen om de 
uitstoot van bijvoorbeeld milieugevaarlijke stoffen 
naar de buitenlucht vast te stellen.

Als milieuadviesbureau ondersteunt Tritium Advies 
bedrijven, overheden en particulieren bij vraagstukken, 
klein en groot, op het gebied van bouwen, veiligheid en 
milieu. 

Hierbij denken we graag in slimme, duurzame 
oplossingen die goed zijn voor mens, dier en natuur. Met 
adviezen die u en uw organisatie nu, en in de toekomst, 
verder helpen.

Naast het geven van goed advies, vinden we de weg 
daarnaartoe minstens zo belangrijk. Onze werkwijze 
kenmerkt zich dan ook door korte communicatielijnen, 
een hoog serviceniveau en focus op het resultaat. 

»  Alles onder één dak
De kracht van Tritium is dat we naast op zichzelf 
staande (milieu-)onderzoeken, ook een ruimtelijk 
plan volledig voor u kunnen verzorgen en begeleiden.

»  Ruimtelijk plan van A tot Z
Stel, u wilt een bedrijf beginnen op een bepaalde 
locatie. Dan kunt u te maken krijgen met een 
wijziging in het bestemmingsplan, onderzoeken om 
eventuele verontreinigingen in beeld te brengen 
(bodem, water, lucht, asbest) en aan te vragen 
vergunningen of ontheffingen. Om bijvoorbeeld een 
Wabo-vergunning te krijgen, kunnen onderzoeken 
ten aanzien van brandpreventie, geluid, energie en 
daglicht nodig zijn. Tritium kan u op al deze gebieden 
van het juiste advies voorzien. 

» Kwaliteit, arbo & milieu

Meer weten over Tritium?
Kijk op www.tritium.nl of blijf op de 
hoogte via onze nieuwsbrief. 
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» TRITIUM, VOOR EEN ADVIES DAT U VERDER HELPT


