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Van Rijn is een organisatie die klanten ontzorgt op het
gebied van brandpreventie en veiligheidstrainingen.
De onderneming is in 2006 overgenomen door Cor
Ridderhof en telde drie monteurs. Inmiddels telt het
bedrijf 33 medewerkers.

opleidingscentrum en kantoor. Dit bedrijfspand
is gevestigd in Tholen. Vanwege de toenemende
groei in de brandbeveiliging heeft het bedrijf in
2017 een verdiepingsvloer over het bestaande
pand gebouwd.

In 2010 is Van Rijn Veiligheidsopleidingen ontstaan.
In de eerste jaren werden er enkel BHV en VCA
cursussen gegeven. Inmiddels biedt deze tak
twaalf verschillende veiligheidscursussen aan,
uiteenlopend van BHV tot heftruck cursussen.
Zowel in het eigen opleidingscentrum als op
de locatie bij de klant worden er cursussen
gegeven. Sinds 2013 heeft de organisatie een
nieuw bedrijfspand gebouwd dat dienst doet als

Daarnaast heeft Van Rijn in oktober 2017 een
nieuw bedrijf gestart: Van Rijn Advies en Projecten.
Hiermee speelt het bedrijf in op de vele vragen uit
de markt op het gebied van brandpreventie. Dit
advies bestaat voornamelijk uit het opzetten en
uitwerken van; Risico Inventarisaties en Evaluaties
(RI&E), ontruimingsplannen en plattegronden en
advies met betrekking tot veiligheid. Ook behoren
BHV- of veiligheidsscans tot de mogelijkheden.

Ontruimings
plannen en
plattegronden

GESPECIALISEERD IN
BRANDBEVEILIGING EN
VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN

WAAROM KIEST U VAN RIJN
Omdat Van Rijn:

1. EEN TOTAALPAKKET KAN LEVEREN
• Compleet pakket voor veiligheid heeft
• Maatwerk per klant aanbiedt
2. EEN LANDELIJKE DEKKING HEEFT, MAAR WEL LOKAAL AANWEZIG IS
• 20 trainingslocaties heeft door samenwerking met BHV-oké met ruim 70 verschillende opleidingen
• 20 onderhoudsdeskundigen heeft door heel Nederland
3. DE KLANT ONTZORGT
• Periodieke veiligheidsscans kan uitvoeren
• Geen voorrijkosten rekent
4. EEN ENERGIENEUTRAAL OPLEIDINGSCENTRUM HEEFT
5. ENKEL WERKT MET GECERTIFICEERDE TRAINERS
6. WERKT MET EEN UNIEK IGNIS SYSTEEM
• Duidelijke rapportages en offertes aanlevert
• Diplomabeheer heeft
• Afsprakenbeheer heeft
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ONZE DIENSTEN
Blusmiddelen
Jaarlijks veroorzaakt brand in onder andere bedrijfspanden, scholen en kerken een enorme schade. Als
de juiste brandbeveiliging en brandpreventie maatregelen getroffen worden, kan veel schade voorkomen
worden. Een bedrijf/organisatie dat te maken heeft
gehad met brand heeft een (omzet)derving en in het
slechtste geval zelf een afgebrand pand.
Het beveiligen van uw pand moet worden gedaan door
een gespecialiseerd bedrijf in brandbeveiliging en
brandpreventie.
Noodverlichting
Regelmatig ontstaan er situaties in o.a. bedrijfspanden,
scholen en kerken waarin er gekozen moet worden
voor ontruiming. Het juist functioneren van de nood- en
vluchtwegverlichting is in zo’n situatie van groot belang. Het is dus belangrijk dat de juiste hoeveelheid
en soort op elke locatie van uw pand aanwezig is.
Deze verlichting dient ervoor te zorgen dat personen,

CONTACT
die door het uitvallen van de stroom in een mogelijk
gevaarlijke situatie verkeren, voldoende licht hebben
om een kritiek proces af te sluiten en aansluitend veilig
te vluchten.
Veiligheidsopleidingen
In Tholen (provincie Zeeland), beschikken wij over een
eigen erkend opleidingscentrum. Hier kunt u tijdens
onze opleidingen en cursussen uw vaardigheden beoefenen. Van Rijn Veiligheidsopleidingen B.V. heeft op
deze locatie de beschikking over twee theorielokalen
en meerdere praktijklokalen. In de praktijklokalen kunnen de deelnemers van onder andere BHV opleidingen
(BHV basis en BHV herhaling) en EHBO opleidingen
vaardigheden beoefenen. In samenwerking met BHVoké kan Van Rijn Veiligheidsopleidingen op ruim 20 locaties door heel Nederland ruim 70 veiligheidscursussen aanbieden. Ook bestaat er een mogelijkheid om
cursussen bij de klant op locatie te verzorgen. Hierdoor
bespaart de klant op reiskosten en reisuren.

Veiligheidsmiddelen
Naast het onderhoud aan blusmiddelen verzorgen wij
ook het onderhoud en de levering aan rookmelders,
verbandtrommels, AED apparatuur, oogspoelflessen,
pleisterautomaten en diverse BHV middelen Vaak wordt
het onderhoud aan deze middelen gecombineerd met het
onderhoud aan blusmiddelen, waardoor u één aanspreekpunt voor deze periodieke controlewerkzaamheden heeft.
Risico- Inventarisatie en Evaluatie
De veiligheid en gezondheid is een zeer belangrijk onderdeel binnen uw organisatie. Door risico’s in kaart te brengen en te analyseren kan er worden aangegeven welke
maatregelen er getroffen moeten worden. Deze maatregelen worden beschreven in het plan van aanpak. Als
werkgever heeft u de verplichting om een Risico Inventarisatie en Evaluatie te maken. Deze verplichting is er vanaf 1 januari 1994 (uitgezonderd ZZP’ers). Vanuit de RI&E
wordt een plan van aanpak gemaakt welke het leidraad is
voor het veilig en gezond werken binnen uw organisatie.
Ontruimingsplan/plattegronden
Bij een calamiteit zoals bijvoorbeeld een brand in een
gebouw ontstaat al snel een levensbedreigende situatie.
Iedereen moet dan het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Een ontruimingsplan voorziet hierbij als leidraad voor
de te ondernemen acties. Er staat in een ontruimingsplan
wie verantwoordelijk is voor welke actie in het geval van
een calamiteit.In het kader van calamiteiten dienen ontruimingsplattegronden conform gestelde NEN normen in
uw pand aanwezig te zijn. Ontruimingsplattegronden zijn
plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het
gebouw hangen en aangeven waar de belangrijke zaken
aanwezig zijn binnen het pand. Zo kan bijvoorbeeld de
brandweer sneller handelen in het geval van calamiteiten.

ONDERHOUD EN LEVERING
• Brandblussers

• Verbandtrommels

• Brandslanghaspels

• Nood- en vluchtwegverlichting

• Keerkleppen

• Elektrisch gereedschap

• Droge blusleidingen

• AED
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ADVIES EN PROJECTEN

• BHV en Ploegleider BHV

• Communicatie

• B-VCA en VOL-VCA

• Ontruimingsplannen

• Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E)

• EHBO / Kinder EHBO

• Kleine blusmiddelen

• Preventiemedewerker

• Ontruimingsplattegronden

• Advies met betrekking tot veiligheid

• Reanimatie en AED

• Ontruimingsoefening

• Heftruck / Code 95

• Veiligheidsscans

