U herkent een gecertificeerde
sloopaannemer aan:

De BRL SVMS-007 is dé certificatieregeling voor
professionele sloopaannemers. Zorgvuldige
werkvoorbereiding, een veilig en milieukundig
verantwoorde uitvoering staan centraal.

Wat is de BRL
SVMS-007?

Wat mag u van
een gecertificeerde
sloopaannemer
verwachten?

U mag van de gecertificeerde
sloopaannemer verwachten:
Stoffeninventarisatie en inspectie
sloopobject
Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding

Veilig en milieukundig slopen

Hoe herkent
u ons?

Wie is SVMS?

Voordelen:


Ontzorgen opdrachtgever



Veilig slopen



Milieukundig slopen



Stoffeninventarisatie



Stoffenverantwoording



Gecertificeerd sloopproces



Certificatietoezicht



Deskundig personeel



Borging naleving regels

Stoffenverantwoording sloopmaterialen

Borging naleving regels

De Stichting Veilig en Milieukundig
slopen (SVMS) beheert de
Beoordelingsrichtlijn Veilig en

Inzet deskundig personeel

Milieukundig slopen (BRL SVMS-007).
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U mag van de gecertificeerde sloopaannemer verwachten:
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zorgvuldige voorbereiding

Door onze gedegen inspectie en

Wij stellen een sloopplan op met daarin:

stoffeninventarisatie vooraf hebben we



inzicht in:


milieukundig slopen

de mogelijke verontreiniging van



vrijkomende sloopmaterialen


d
 e beschrijving van de wijze van
d
 e behandeling van de vrijkomende
materiaalstromen

de risico’s voor arbeidsveiligheid en de



d
 e benodigde veiligheidsmaatregelen

omgeving



d
 e uitvoeringseisen van de
opdrachtgever

Veilig en milieukundig slopen
De uitvoering van de sloop vindt plaats

Stoffenverantwoording
sloopmaterialen



volgens het sloopplan



door deskundige medewerkers

met de opdrachtgever en leggen dit



met goedgekeurd materieel

schriftelijk vast.



op een veilige en ordelijke slooplocatie



op milieukundige wijze, zonder





W
 ij leveren het project op in overleg

W
 ij stellen een stoffenverantwoording
op van de vrijkomende sloopmaterialen.

verontreiniging van bodem of omgeving

Borging naleving regels


In de BRL SVMS-007 is geborgd dat

Inzet deskundig personeel


D
 e BRL SVMS-007 borgt de inzet

de regels worden nageleefd en

en aanwezigheid van deskundig

aansprakelijkheidsverzekeringen geregeld

personeel, ook op het gebied van

zijn.

asbestzorgvuldigheid!

Wilt u snel en eenvoudig de eisen van de BRL SVMS-007
raadplegen of een gecertificeerd bedrijf vinden?
Ga naar: www.veiligslopen.nl
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