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Meer weten? Neem contact op met  
Kevin van den Tillaart op 06 29 11 99 97  
 

Hij kan u direct bijpraten over onze werkwijze 

van brandveiligheid inspecties, 

directievoering en beheer. 

Brandveiligheid inspecties  
 
Digitale registratie met 
behulp van Snagstream 
 
Tijdens onze inspecties leggen we tekortkomingen in o.a. 

brandcompartimentering vast. We doen dit zo helder en 

transparant mogelijk en maken hiervoor gebruik van 

moderne technieken. Ons inkoopboek is geïntegreerd in 

Snagstream. Met deze inspectiesoftware verwerken we op 

onze tablets een inspectie. 

 

Uitgangspunten 

Om inspecties uit te voeren, gebruiken we plattegronden en 

deze vormen ook de basis voor Snagstream.  We gaan bij 

voorkeur uit van de vergunde situatie. Indien er geen 

vergunningstekeningen beschikbaar zijn proberen we de 

vergunde situatie te herleiden en gaan we als het nodig is in 

overleg met het bevoegd gezag. 

 

Inspectie 

Op onze tablet of telefoon registeren we in Snagstream op de 

tekening de positie van het gebrek. We koppelen hieraan het 

type gebrek uit ons inkoopboek en leggen dit met foto’s vast. 

In ons inkoopboek hebben we de meest voorkomende 

gebreken gestandaardiseerd.  

 

Rapportage 

De rapportage bevat onze bevindingen en adviezen, waarin 

de desgewenst risicogerichte maatregelen in meenemen. We 

koppelen in Snagstream het gebrek aan een risicoprofiel 

hoog, midden of laag.  

We exporteren vanuit Snagstream een aantal onderdelen:  

• Foto -en gebrekenrapportage. 

• Kostenoverzicht in Excel, inclusief extrapolatie. 

 

Directievoering  

Doordat de aannemer toegang heeft tot 

Snagstream,  raadpleegt hij hiermee op 

locatie het rapport om de benodigde 

herstelwerkzaamheden uit te voeren. Na 

het uitvoeren van de werkzaamheden 

past de aannemer de status van het 

gebrek aan. Onze directievoerder 

bewaakt via Snagstream de voortgang 

en kwaliteit. Eventuele opleverpunten 

registreert hij ook in Snagstream. 

 

Beheer 

Afgeronde werkzaamheden blijven via Snagstream 

beschikbaar. Bij vragen vanuit het bevoegd gezag of 

aanpassingen aan installaties raadplegen we het rapport en 

zetten we nieuwe acties uit. 

 

Voordelen van Snagstream: 
• Transparant en overzichtelijk. 

• Eenduidige rapportages. 

• Risico categorie.  

• Snel inzicht en resultaat. 

• Ondersteuning van inspectie, directievoering en beheer. 
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