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Efectis Nederland BV is het Centrum voor brandveiligheid 
in Nederland. Het Centrum beschikt over een pakket van 
diensten die elkaar aanvullen en onderling versterken: 
■ testen & certificeren
■ bijzondere brandproeven
■ rekenen & modelleren
■ advisering & opleidingen
■ regelgeving & beoordelingen

Binnen het testen zijn er drie specialisaties:
■ materiaalgedrag
■ brandwerendheid
■ speciale testen en brandonderzoek (forensisch onderzoek)
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De gevolgen van een brand zijn emotioneel en financieel 
erg zwaar. U moet dan vertrouwen op adviezen van 
verschillende adviseurs, zoals een verzekeraar of 
bouwkundige partij. 
U verwacht dan met hun hulp snel zekerheid te krijgen 
voor de toekomst. Helaas is dit vaak niet het geval. Hier 
zijn verschillende oorzaken voor, zoals een verkeerde 
verzekering, partijdige inspecteurs, onwetendheid en 
onkunde. Juist op deze aspecten onderscheidt Efectis zich.

GEVOLGEN VAN EEN BRAND

Wij adviseren u of uw gebouw en organisatie voldoen aan 
de in de verzekering gestelde eisen.
Wij verrichten onafhankelijk onderzoek na een brand.
Wij geven een second opinion.
Wij beoordelen verslagen van andere partijen.
Wij maken reconstructies om onze beoordeling te 
onderbouwen.

Al onze medewerkers hebben jarenlange ervaring en 
wetenschappelijke kennis. Onze adviezen worden in heel 
Nederland als onafhankelijk en betrouwbaar geaccepteerd. 
Ons doel is de ware oorzaak te vinden, zodat iedereen recht 
wordt gedaan.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Efectis werkt voor particulieren, het bedrijfsleven, de indus-
trie en de overheid (bijvoorbeeld de cafébrand in Volendam 
en de Schipholbrand). Vaak doen we dit via verzekerings-
maatschappijen, schade-experts en advocatenbureaus. 

Heeft u vragen over onze diensten, neem dan contact met 
ons op. Wij helpen u graag verder. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website 
www.efectis.nl

WIE ZIJN ONZE RELATIES?

Efectis Nederland is onderdeel van de Efectis Group, het 
grootste Europese netwerk van brandonderzoeks-
instituten en heeft zijn oorsprong in het TNO Centrum 
voor Brandveiligheid. Dagelijks testen we producten op 
brandgedrag voor de bouw, de industrie en voor consu-
menten. Inmiddels hebben wij tientallen jaren aan kennis 
en ervaring opgedaan. Wij weten dan ook alles over het 
ontstaan en de ontwikkeling van branden en de reactie 
van materialen op vuur. Deze kennis gebruiken we ook 
om forensisch onderzoek te doen naar de oorzaak van 
brand.

WIE ZIJN WIJ




