Stability concrete / steel

Energie en duurzaamheid

Onderhoud

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptanalyse
Oplossingen en nieuwe technologieën
Optimalisatie energieverbruik en –productie
Testen en metingen (blowerdoor, thermographie)
Monitoring
Certificatie duurzaamheid
Attestering van de prestaties
Gedecentraliseerde energieproductie
(geothermie, zonnepanelen, windmolens, …)

Comfort: thermisch, visueel, akoestisch en trillingen
Gezondheid en milieu (luchtkwaliteit, schadelijke stoffen, …)
•
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning opstellen lastenboek
Evaluatie voorgestelde onderhoudsprogramma’s
Analyse onderhoudscontracten
Periodieke inspecties
Monitoring
Maintenance audit
Maintenance audit - conditiemeting (NEN2767)
Ondersteuning bij het opstarten van een maintenance
programma

Commissioning
•
•
•
•
•
•
•

Analyse technische vereisten
Screening concept
Evaluatie alternatieve oplossingen
Dynamische simulaties
Conformiteit met geldende normen
Correctieve maatregelen en oplossingen
Werfinspectie
Attestering van de prestaties

Haalbaarheidsstudies
Bijdrage rating duurzaamheidsprogramma’s
Begeleiding commissioning proces
begeleiding bij ijking en inregeling van installaties
Seizoensgebonden commissioning
Interviews met gebruikers
Attestering van de performantie

Fire safety
Comfort & energy

Technical inspection & guidance

Façades & building envelope

Maintenance audits & monitoring

Technical Installations / commissioning

Commissioning
Studies related to energy performance & comfort

Environmental impact

Fire protection
Periodic inspections / quality systems

Technical due diligence

Sustainability assessments
Guidance on sustainability programmes
Technical audits

Maintenance management

Brandveiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptanalyse (evacuatie en compartimentering)
Screening ontwerp
Conformiteit normen en regelgeving
Begeleiding bij afwijkingsaanvragen
Inspectie uitvoering
Begeleiding testen scenario’s (inclusief rookafvoer)
Begeleiding oplevering
Risico-analyse
Oplossingen op maat

Technische audit
•
•
•
•
•
•

Toestand structuur, gebouwschil en technische installaties
Evaluatie duurzaamheid en aanpasbaarheid
Conformiteit regelgeving (energie, veiligheid, toegankelijkheid)
Resterende levensduur
Analyse renovatievoorstellen
Analyse mogelijkheden herbestemming

Maintenance management — Technical due diligence —
Technical installations / Commissioning — Energy & comfort —
Façades & building envelope
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Technische controle met begeleiding – Gebouwen

© Philippe SAMYN and PARTNERS architects & engineers

TECHNICAL INSPECTION SERVICES REAL ESTATE
TECHNICAL BUILDING MANAGEMENT SERVICES

Wie zijn we ?

Seco werd in de jaren ‘30 opgericht door de bouwsector als onafhankelijk en neutraal
technisch orgaan om inspecties te organiseren en grote infrastructuurwerken te kunnen
verzekeren (de Tienjarige Verzekering). De tussenkomst van SECO was, en is ten dele nog
steeds, gericht op het normaliseren van risico’s met betrekking tot het ontwerp, de bouwmaterialen, het bouwproces en het bouwwerk zelf.

Gespecialiseerde
ingenieurs

Geleidelijk is onze rol als verplichte stap in het verzekeringsproces uitgegroeid tot één
van inspectie en begeleiding met het oog op het vermijden en reduceren van risico’s voor
investeerders, aannemers, architecten, studiebureaus en zelfs voor gebruikers. We worden
algemeen erkend door de internationale verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen.

De ingenieurs van Seco worden ondersteund door de Technische Raad, die in hoofdzaak bestaat uit universiteitsprofessoren. Bovendien neemt Seco niet alleen actief deel
aan normcommissies, maar participeert het ook in certificatieorganismen. We mogen
gerust stellen dat Seco de technische referentie in de bouwsector is.

Vandaag liggen de verwachtingen evenwel ruimer. Onze stakeholders zoeken een
antwoord op veranderingen in levensstijl, technologische ontwikkelingen, problematieken
rond leefmilieu en bevolkingsgroei. Innovatie is hierbij de sleutel. Deze heeft zijn invloed op
ontwerp en uitvoering van projecten, waarbij ook vragen rond het gebruik van het gebouw
en de life cycle cost meespelen.

Referenties

Dit is precies waar wij kunnen bijdragen vanuit een globale verantwoordelijkheid binnen
de bouwsector tot op het niveau van uw specifiek project. Met onze uitgebreide en
multidisciplinaire expertise, zijn wij de ideale partner om de kwaliteit en duurzaamheid van
uw project te bewaken, niet alleen tijdens ontwerp en bouwfase maar eveneens tijdens de
levenscyclus van uw gebouw of bouwwerk.
Seco: 80 jaar expertise in technische inspecties voor de bouwindustrie.

Wat doen we ?

Wij voeren gerichte controles uit om mogelijke schadegevallen die hun oorzaak vinden in
technische tekortkomingen in funderingen, structurele stabiliteit, water- en luchtdichtheid
van de bouwschil of performantie van de technische installaties, te vermijden. We beoordelen én ondersteunen de verregaande innovaties op het vlak van engineering inzake duurzaamheid en blijvende performantie.

:
• Hoofdzetel
Brussel – België
kantoren :
• Lokale
Rijsel – Frankrijk
Capellen – GH Luxemburg
Warschau – Polen
Breda – Nederland
Hanoi – Vietnam
Ho Chi Minh City – Vietnam

• Projecten

De kwaliteit van het ontwerp is een essentiële stap in het welslagen van uw project. Daarom
ondersteunt Seco zowel klanten als ontwerpers van bij de aanvang van het project door een
proactieve samenwerking doorheen alle fases. En dit tot de oplevering, en zelfs tot de exploitatiefase. Wij garanderen een niet aflatende zorg voor kwaliteit, risicobeheersing, veiligheid en
duurzaamheid. Op ons kan u bouwen.

•
•
•
•
•
•
•

Marktleider in België, actief op wereldwijde schaal
Lokale kantoren in Frankrijk, Nederland, het GH Luxemburg, Polen en Vietnam
Jaarlijks zakencijfer : 35 miljoen euro
De gecontroleerde of gecertificeerde werven: 3,5 miljard euro
Jaarlijkse audit van meer dan 1200 productie-units
1000 nieuwe projecten per jaar (globaal meer dan 30.000)
290 personeelsleden (waarvan 230 ingenieurs)

Wij hebben referenties in volgende domeinen:
Burgerlijke bouwkunde
• Energie en milieu
• Waterbeheer

• Waterbouwkunde
• Mobiliteit en transport

Gebouwen
• Residentiële projecten
• Kantoren
• Retail
• Hotels

•
•
•
•
•

Zorgsector
Schoolgebouwen
Logistieke centra
Ontspanning en cultuur
Studentenhuisvesting

Vakgebieden

Onze ingenieurs hebben expertise in volgende technische vakgebieden:

Diensten

Ons uitgebreid gamma diensten:

Het volledige bouwproces wordt hierbij afgedekt, vanaf de technische beoordeling van het
concept tot de bewaking van de uitvoering via regelmatige werfbezoeken.

Van ontwerp tot oplevering en exploitatie

Onze studie- en inspectieteams zijn samengesteld uit hooggeschoolde en ervaren experten in hun respectievelijke vakgebieden, doorgaans met een lange ervaring binnen Seco.
Hun competenties in de bouwsector, de burgerlijke bouwkunde of op het vlak van milieu
en hun specifieke kennis en knowhow, staan garant voor klantgerichte aanbevelingen en
oplossingen, ongeacht de complexiteit van uw project.

•
•
•
•
•
•
•
•

Stabiliteit
Bouwfysica
Gebouwschil
Gordijngevels en schrijnwerk
Metaalstructuren
Technische installaties
Akoestische isolatie
Binnenafwerking

•
•
•
•
•
•

Brandveiligheid
Duurzaam bouwen (Valideo, Breeam, DGNB)
Veiligheidscoördinatie
Hoogbouw
Offshore structuren
Grondmechanica (inclusief seismisch gedrag)

• Technische controle met advies
• Technical Building Management Services (ondersteuning onderhoud en
facilities management, commissioning, building user guides, …)
• Diensten m.b.t. optimalisatie energieverbruik en comfort
• Brandveiligheid
• Periodieke inspecties – kwaliteitssystemen
• Evaluatie duurzaamheid
• Begeleiding certificatie duurzaamheid
• Technische audit (due diligence)
• Milieu
• Veiligheidscoordinatie
• Risk management
• Specifieke opdrachten (inspecties van
masten, bouwschachten, torens,
rotswanden, …)

