
Efectis is een onafhankelijke en onpartijdige 
Organisatie die onderzoek uitvoert naar het 
brandgedrag van producten, systemen en constructies.  
Wij kunnen u wereldwijd helpen.
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ONDERZOEK NAAR BRANDOORZAAK 

WIE ZIJN WIJ
Efectis Nederland is onderdeel van de Efectis Group, het grootste Europese netwerk van brandonderzoeksinstituten en heeft 
zijn oorsprong in het TNO Centrum voor Brandveiligheid. Dagelijks testen we producten op brandgedrag voor de bouw, de 
industrie en voor consumenten. 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 onderzoek te doen naar de oorzaak, verloop of constructieve gevolgen van een brand.

GEVOLGEN VAN EEN BRAND
De gevolgen van een brand zijn emotioneel en financieel erg zwaar. U moet dan vertrouwen op adviezen van verschillende 
adviseurs. U verwacht dan met hun hulp snel zekerheid te krijgen voor de toekomst. Helaas is dit vaak niet het geval.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN
  Wij verrichten onafhankelijk onderzoek na een brand op basis van internationaal erkende normen.
  Wij geven een second opinion op door andere partijen uitgevoerde onderzoeken.
  Wij maken reconstructies om onze beoordeling te onderbouwen.
  Wij helpen u met behulp van de TriPod Beta methode om een volgende brand of volgend incident in uw bedrijf te 

voorkomen.

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

WIE ZIJN ONZE RELATIES
Efectis werkt voor particulieren, het bedrijfsleven, de industrie en de overheid. Vaak doen we dit in samenwerking met 
tactische onderzoekers, schade-experts en advocatenbureaus. 

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


