Schreurs is al jaren gespecialiseerd in wet- en regelgeving met betrekking tot grond, bouw- en
afvalstoffen. De laatste jaren heeft deze kennis zich verder uitgebreid naar overige bodem
gerelateerde vakgebieden. Deze kennis, gebundeld met de kennis van een aantal specialisten
willen wij graag op diverse manieren delen door middel van Cursussen, Persoonlijk advies,
Support, Milieu-advies, Second opinion, Advies en ondersteuning bij het opzetten en
implementeren van kwaliteitssystemen, Opstellen en controle van veiligheidsplannen en diverse
software

Geheel nieuw is het programma SVR voor het bepalen van de veiligheidsklasse
bij het werken op of in en met verontreinigde bodem. Het programma is
gebaseerd op de CROW400, opvolger van de CROW132 en heeft onder andere
de volgende mogelijkheden:
• Klassebepaling per compartiment en per stof;
• Per stof de mogelijkheid om te kiezen voor de toetsing aan SRC of
tussen- en interventiewaarde;
• Defaultknop om eigen gekozen toetsmogelijkheden terug te zetten
naar oorspronkelijke waarden (SRC / interventiewaarde);
• Per stof de PGS-klasse
• Overzicht klassebepalende parameters;
• Overzicht klassebepalend compartiment;
• Totaalresultaat per compartiment: veiligheidsklasse, toetsing
vluchtig of niet vluchtig, PGS-klasse;
• Overzicht beheersmaatregelen;
• Import mogelijk txt/xml files;
• Gelijktijdige toets CROW312 en CROW400;
• Toetsing aan meer stoffen dan vernoemd in de SRC-lijst van de
CROW400;
• Correct lutum en organisch stof conform Bbk.

Ook iets voor u?
Met Schreurs Support ontvangt u
dagelijkse ondersteuning bij de
uitvoering van uw werkzaamheden. U
heeft 7 dagen per week, toegang tot
onze deskundige en onafhankelijke
helpdesk. Hier kunt u per mail of
telefonisch terecht met al uw vragen
over bodem, grond, bagger, bouw- en
afvalstoffen. Onze specialiteit ligt
hierbij op het gebied van wet- en
regelgeving en het geven van praktisch
antwoorden om hieraan te voldoen.

Meer informatie over de voordelen van
een Support lidmaatschap? Neem
vrijblijvend contact met ons op!

Kosten
Licentie

Startscherm SVR

Probeer Schreurs Veiligheidstoets & Rapportage zelf uit! Gratis
en vrijblijvend, 10 dagen lang. Vraag een gratis proeflicentie aan
via info@schreurs-groep.nl o.v.v. proeflicentie SVR.

Prijs p. jaar

Eerste gebruiker

€ 375,-

Iedere extra gebruiker

€ 150,.-

Meer dan 5 gebruikers

op offerte

SCHREURS GROEP B.V.
Postbus 10101
6000 GC Weert
Tel: 085 - 877 23 16
INFO@SCHREURS-GROEP.NL

