
 Gegarandeerd veilige toegang;

Unieke kijk op veiligheid

Specialistische kennis en ervaring

ISO 9001 en VCA Petrochemie

SNS Keurmerk

Planning en coördinatie

Nieuwbouw

Prefabricage

Installatie

Modificatie en onderhoud

Compleet advies

De aandacht voor de veiligheid van mensen, middelen  

en omgeving is niet meer weg te denken uit onze heden- 

daagse bedrijfsvoering. Certificaten en inspecties dragen  

zorg voor een veilig gebruik van apparatuur, de juiste  

toepassing van werkprocessen en een accuraat veiligheids - 

bewustzijn. Ferris voegt daar een nieuw en wezenlijk 

onderdeel aan toe: de veilige toegankelijkheid van 

(fabrieks-) installaties. De periodieke en praktische safety 

scan geeft snel en duidelijk inzicht in de staat van alle 

constructies waarvan mensen dagelijks gebruik maken. 

Onveilige situaties zijn hiermee eenvoudig te voorkomen.
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Safety scan
Maak de fabriek veilig toegankelijk 



 Veilig werken
De focus op veilig werken is niet meer weg te denken uit ons dagelijks 
handelen. Op tal van terreinen vinden  periodieke veiligheidscontroles 
en inspecties plaats. Apparatuur waar medewerkers mee werken is uit-
gebreid getest en gekeurd. Werkprocedures worden voortdurend tegen 
het licht gehouden. In dit geheel is het vreemd dat juist de constructies 
waarop mensen zich dagelijks bewegen tot nu toe onderbelicht blijven. 
Trappen, roosters, bruggen, bordessen; met een gedegen kijk op deze 
constructies worden ongevallen voorkomen.

 Grondige inspectie
De praktische safety scan van Ferris geeft een grondig en duidelijk 
beeld van de veilige toegang. Hiervoor gaat onze gespecialiseerde 
medewerker heel nauwlettend te werk. Iedere onvolkomenheid wordt 
gesignaleerd. De uiteindelijke rapportage is grondig en compleet. 
Naast een foto van iedere geconstateerde onvolkomenheid, wordt in 
de rapportage omschreven welke onveilige situaties hierdoor kunnen 
ontstaan, welk herstel gewenst of noodzakelijk is en wat de urgentie 
hiervan is. De rapportage omvat tot slot een kostenbegroting voor alle 
voorgestelde herstelwerkzaamheden.

 Van rapportage naar herstel
De dienstverlening van Ferris wordt gekenmerkt door de sleutelwoorden 
kwaliteit, veiligheid en efficiency. Het zijn met name grote industriële 
opdrachtgevers die Ferris dagelijks inschakelen voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouwprojecten. Daarbij maakt de 
professionele instelling van onze medewerkers het verschil. 
Gelet op deze kennis en expertise is Ferris de juiste partner voor het 
uitvoeren van de in de safety scan voorgestelde herstelwerkzaamheden. 
U kunt erop vertrouwen dat onze medewerkers met aantoonbare 
betrokkenheid, flexibiliteit en inventiviteit zorgen voor een optimaal 
veilige toegankelijkheid van de fabrieksconstructies. 

 Syndus Group
Ferris structural steel is onderdeel van de Syndus Group. Deze groep 
bewijst dagelijks haar kracht als professionele allrounder. Zo beschikt 
de Syndus Group over een complete vloot verticale en horizontale 
transportmiddelen en een totaalpakket aan industriële gereedschappen 
en machines. Onze klanten profiteren dagelijks van de synergie die 
hierdoor ontstaat.

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Ferris, 

neem dan contact met ons op; +31 115 644 600 of 

+32 9 342 3060. Kijk ook eens op: www.ferrissteel.com


