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onder druk gezet door gemeenten en overheden om aan de slag 

te gaan met de veiligheid en stabiliteit van gebouwen. Dit kan men 

ondervangen door het in bezit hebben en kunnen overhandigen 

van een gedegen (gevalideerd) onderzoeksrapport en het 

uitvoeren van alle noodzakelijke maatregelen zoals omschreven in 

desbetreffende rapportage. Met het aantonen d.m.v. onder andere 

deze documentatie kan men voorkomen dat een boete of dwangsom 

wordt opgelegd aan gebouweigenaren of vastgoedbeheerders.

Wij komen in de meeste situaties met minimaal twee personen om 

onze werkzaamheden uit te voeren, waarbij we in de praktijk veelal 

gebruik maken van hoogwerkers of eventueel (indien aanwezig) 

hangbakken van het gebouw zelf. Klimmateriaal is in het algemeen 

nodig om de meest belangrijke posities te kunnen bereiken. 

Thor Logical voert ook op grote schaal dakinspecties uit waarbij wij 

samenwerken met erkende dak (specialisten) partijen die de door 

ons aangegeven locaties openen en daarna weer netjes waterdicht 

maken. Ook nemen wij bij hellende daken en woning scheidende 

bouwmuren ook gelijk de wetgeving ten aanzien van de WBDBO 

(Wet Brand Doorslag Brand Overslag) mee. Dit ter controle of deze 

complexen waarin meerdere gezinnen wonen voldoen aan de eisen 

om te voorkomen dat brand kan overslaan of doorslaan Helaas 

blijkt regelmatig dat de brandveiligheid niet op orde is en dat er 

maatregelen getroffen dienen te worden waarbij wij een passend 

advies aanleveren.

Samengevat zijn wij een relatief nieuwe onderzoek partij die 

een waardevolle aanvulling in de markt is, juist vanwege onze 

brede expertise en kennis van de gehele gebouwschil, mede 

door opgedane ervaring, studie en onderzoeken, om heldere 

antwoorden en adviezen te kunnen verstrekken aan onze klanten 

en des te meer om ervoor te zorgen dat onze cultuurhistorische 

gebouwen, beeldbepalende aanzichten en uitstraling, behouden 

blijven. Dit laatste is ook vaak de wens van gebouweigenaren en 

lokale overheden.
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