Technische informatie:

Synorga analyseert risico’s
Beoordeling Machinerichtlijn 2006/42/EG

Wanneer medewerkers in uw organisatie met machines werken, bent u er als werkgever
verantwoordelijk voor dat zij niet aan risico’s worden blootgesteld tijdens het gebruik hiervan.
Om dit te waarborgen is er Europese wetgeving: de Machinerichtlijn. Fabrikanten die elektrische
machines maken, moeten voldoen aan bepaalde veiligheids- en gezondheidseisen.
Alleen ontbreekt het in de Machinerichtlijn aan een concrete invulling van de vereisten.
Inzicht in machineveiligheid krijgt u met onze objectieve beoordeling Machinerichtlijn.
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Wilt u meer weten? www.synorga.nl/machine-richtlijnen of bel: 088 - SYNORGA (088 - 796 67 42)

Website synorga

SYNORGA groep:
hartverwarmende synergie

De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die innovatieve en duurzame totaaloplossingen bieden
voor een schoner milieu en een veiligere werk- en leefomgeving. Onze gezamenlijke drive ligt bij
elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties
& energieadviezen. De focus van onze 75 medewerkers is dagelijks gericht op een tevreden klant.
Dat merkt u door onze persoonlijke benadering en geïntegreerde maatwerk oplossingen.
Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties
of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Korte communicatielijnen, een gericht
advies, transparante afspraken en een efficiënte werkwijze zijn het gevolg. Onze specialistische kennis,
oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame karakter van sterk en gezond familiebedrijf, vormen
de synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.
Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke
instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u
in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, scholen, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen.
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