
  

 

Deelnemerschap @ 

BMD Advies Rijndelta 

ADVIES - WET & REGELGEVING - COMPLIANCY 

Milieu, Arbo en Veiligheid 

De zekerheid van deskundig advies en voldoen aan wet- en regelgeving!

Wanneer is dit abonnement iets voor u? 

Met de continue ondersteuning via het deelnemer-

schap speelt u snel en gemakkelijk in op actuele 

vraagstukken binnen uw organisatie. U ontzorgt uw 

afdeling, u versterkt uw organisatie en kunt aan-

toonbaar maken wat nu echt relevant is voor het 

bedrijf. Uw persoonlijke adviseur komt naar u toe, 

werkt samen en gaat proactief in op bedrijfs-

specifieke situaties. Bij al onze werkzaamheden staat 

voorop: wij zoeken naar de speelruimte binnen de 

wet- en regelgeving om zo uw bedrijfsvoering gezond 

en succesvol te houden. 

De basisondersteuning: BRONS 

U wilt te allen tijde een beroep kunnen doen op uw 

eigen deskundige adviseur, iemand die uw bedrijf 

kent en direct kan inspelen op actuele vraagstukken? 

Dat kan! Tevens kunt u een beroep doen op onze 

helpdesk en houden wij desgewenst de ruimtelijke 

ontwikkelingen rondom uw bedrijf voor u bij. U krijgt 

bij een opdracht korting op onze uurtarieven en u 

ontvangt periodiek een e-mailnieuwsbrief met 

nuttige, actuele informatie. 

Meer wensen? Kies dan voor ZILVER! 

U wilt een actueel register wet- en regelgeving, 

inclusief de meest recente wijzigingen, als belangrijke 

basis voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering? U 

wilt dat dit overzicht is toegespitst op uw 

bedrijfssituatie? U wilt de zekerheid dat u niets mist? 

Breid u dan de basisondersteuning uit met ons 

Wetgevingspakket (ZILVER). Het w&r-register is 

opgesteld aan de hand van nationale en inter-

nationale wetgeving op het gebied van milieu, 

arbeidsomstandigheden, veiligheid en ruimtelijke 

ordening. 

U wilt compliancy? Ga dan voor GOUD! 

U wilt uw activiteiten in overeenstemming brengen 

met geldende wet- en regelgeving én direct  

antwoord op de vraag in hoeverre u wel of niet 

compliant bent? Dan is ons Compliancepakket (GOUD) 

een uitstekende keus!  

Jaarlijks maken wij een fysieke loopronde bij uw 

bedrijf om na te gaan of u voldoet aan alle relevante 

wet- en regelgeving (=compliancy).   

U ontvangt het toetsingsresultaat zwart op wit, 

compleet met actiepunten, en wij bespreken dit met 

de verantwoordelijke(n) binnen uw bedrijf. U weet nu 

zeker of u compliant bent! Het Compliancepakket van 

BMD Advies volgt de ISO 19600 en zorgt ervoor dat 

voldaan wordt aan de ISO 14001 en de ISO 45001/ 

OHSAS 18001. 

 

Onderstaand hebben wij de keuzemogelijkheden 

schematisch voor u samengevat. 

 

Varianten deelnemerschap 

 
 
Voor directe toegang tot helder advies en goede 
raad ten behoeve van korte- en langetermijn-
doelstellingen. 
 
BRONS: Basispakket 
� Helpdesk 
� Attendering ruimtelijke ordening 
� Korting uurtarieven 
� Nieuwsbrief 
 
 
 
Voor een register van wettelijke verplichtingen op 
het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en/of 
ruimtelijke ordening. 
 
ZILVER: Wetgevingspakket 
� Basispakket + 
� Lijst met actueel overzicht wet- & regelgeving 
� Lijst met actiepunten/recente wijzigingen 
 
 
 
Voor een jaarlijkse compliance audit op basis van het 
register en een rapportage van geconstateerde 
bevindingen en afwijkingen. 
 
GOUD: Compliancepakket 
� Basispakket + 
� Lijst met actueel overzicht wet- & regelgeving 
� Toetsingsresultaat in lijst na fysieke 

complianceronde 
� Rapport en lijst met complianceresultaat en 

actiepunten 
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Reactieformulier 

Deelnemerschap @  
BMD Advies Rijndelta 

0-49 
medewerkers 

50-149 
medewerkers 

150- 249 
medewerkers 

> 250 
medewerkers 

BRONS  €    455 €    910 €    910 maatwerk 

ZILVER  € 1.150 € 1.600 € 2.190 maatwerk 

GOUD  € 2.000 € 2.750 € 3.250 maatwerk 

(Prijs per jaar, excl. btw)  
 
Toelichting tabel: 
BRONS =  Abonnement per jaar, helpdesk, attendering ruimtelijke ordening, korting uurtarieven en 

nieuwsbrief. 
ZILVER =  Brons + register wet & regelgeving conform ISO 14001:2004, par. 4.3.2 (excl. compliance): 

één locatie, nationale en internationale milieu- of arbowet- en regelgeving, tweemaal per 
jaar actualisatie, actiepunten en nabespreking. 

GOUD =  Brons + register wet- & regelgeving + compliance conform ISO 14001:2004, par. 4.3.2: één 
locatie, nationale en internationale milieu- of arbowet- en regelgeving, jaarlijks controle op 
compliancy, actiepunten en nabespreking. 

 
Pakket Zilver en Goud kunnen ook afgenomen worden met software tool Sufficio. Actualisatie 
register wet- & regelgeving is dan maandelijks, controle op compliancy (Goud) jaarlijks. Eenmalige 
kosten voor initiële samenstelling van database Sufficio € 750,-. Voor meer info over Sufficio, zie 
www.sufficio.nl. 
 

 
Ik heb belangstelling voor deelnemerspakket     □ BRONS        □ ZILVER       □ GOUD  
     
Uw organisatie  _________________________________________________ 

De heer / mevrouw _________________________________________________ 

Straat   _________________________________________________ 

Postcode               ____________      Plaats       _________________________ 

Telefoonnummer _________________________________________________ 

Emailadres  _________________________________________________ 

Ik wil meer info over: _________________________________________________ 

 

 

 

Mail dit reactieformulier naar info@bmdadviesrijndelta.nl                                                               

of kijk voor meer informatie over het deelnemerschap op 

www.bmdadviesrijndelta.nl/deelnemerschap.html 


