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Vanuit onze 3 vestigingen in België (Nazareth, Hasselt 
en Gembloux) ondersteunen wij u in een succesvolle 
samenwerking. Naast onze eigen erkende staalname-
dienst staat ook onze in-house logistieke dienst steeds
te uwer beschikking in de Benelux. 
Het gekoeld transport zorgt voor flexibiliteit, volgend met 
uw noden. Door het scannen van de barcodes van de stalen 
en de verwerking hiervan garanderen we steeds de traceer-
baarheid van uw stalen.  

Kwaliteit
De relatie tussen de verschillende divisies van Eurofins 
en andere zusterbedrijven garanderen een synergetische 
bundeling van kennis en techniek. Onze laboratoria zijn 
ingericht conform de hoogste normen en beschikken over de 
benodigde erkenningen en accreditaties. 

Betrouwbare resultaten
Naast onze flexibele planning en moderne technologieën 
zorgen onze hoogopgeleide medewerkers voor kwalitatieve
dienstverlening. Per werkterrein is een vast team samenge-
steld. Uw vaste accountmanager en de projectcoördinatoren
werken samen met u aan een lokale en persoonlijke
service met een mondiale dienstverlening.

Eurofins is uw partner in kwalitatieve laboratorium analyses en deskundig advies door 
hooggekwalificeerde medewerkers. Wij helpen u met het evalueren van de veiligheid, 

de  identiteit, de samenstelling, de authenticiteit, de oorsprong en de zuiverheid van (micro)
biologische, chemische stoffen en producten. Onze portfolio bevat maar liefst 130.000 

betrouwbare en nauwkeurige analysemethoden conform de geldende wetgeving. 
Met onze 375 laboratoria in 41 landen vindt u dus altijd een partner dichtbij.

Snelle levertijden
Door onze doelmatige werkwijze onderscheiden wij ons 
met zeer korte analyselevertijden. Deze efficiëntie is het 
resultaat van een optimale logistiek en laboratoria die 24 uur 
per dag operationeel zijn.

30.000 medewerkers
.

375 laboratoria in 41 landen
.

Meer dan 130.000 
betrouwbare analysemethoden

NIEUW
• Erkenning voor dioxinemetingen in lucht
• Erkenning staalname diep grondwater
• Erkenning (staalname) bodemverbeterende middelen
• Erkenning detergenten
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Voor milieuanalyses kan u terecht in onderstaande vestigingen
Pour vos analyses environnementales, contactez un de nos établissements en dessous

Nazareth
Hasselt
Gembloux

 +32 (0)9 222 77 59

(WATER)BODEM
Voor bodem(lucht)onderzoeken, saneringsprojecten en 
grondverzet is het testen van milieuhygienische parameters 
op (water)bodem en grondwater van groot belang. Eurofins 
voert testen uit op standaard parameters en bijzondere 
verbindingen door gebruik te maken van een breed aanbod
aan ultramoderne technieken, waaronder ICP-AES, ICP-MS,
(LVI)-GC/MS, HPLC en LC-MS. De voorbehandelingen en 
analysemethoden voldoen aan de Vlaamse, Brusselse, Waalse,
Luxemburgse en Nederlandse wetgevingen/accreditaties/
erkenningen.

WATER
Water is van vitaal belang voor ons drinkwater, de voedsel-
productie en een belangrijke schakel binnen de industriële
processen. Ook voor de hele watercyclus, grond-, oppervlakte-,
en afvalwater, zijn wij uw partner voor alle fysieke, chemische
en microbiologische testen. Naast ons uitgebreid aanbod aan 
wateranalyses staan wij u bij door erkende staalname en het
uitvoeren  van heffingscampagnes.

LUCHT
Het testen van lucht en rookgassen is zeer belangrijk om de 
kwaliteit van het leven te behouden. Eurofins biedt een 
brede waaier aan luchttestdiensten, bijvoorbeeld emissie-, 
immissie- en dioxinemetingen op (binnen)lucht in gebouwen
en werkplekken.

WIJ WERKEN SAMEN MET:

• Advies- en ingenieursbureaus
• Afvalverwerkende- en recyclagebedrijven
• Wasstraten
• Openbare instellingen (ziekenhuizen, scholen,…)
• Overheden
• Productiebedrijven (elektronische, (petro)chemische,…)
• Voedingsindustrie (brouwerijen, melk-, groenten- en 

vleesindustrie, diepvriesproducten,…)
• Wasserijen
• Zwembaden
• …

WIJ HELPEN U MET:

• Standaardparameters, zoals bijvoorbeeld:
• Zware metalen
• Minerale olie
• PAK
• Aromatische stoffen
• VOCs
• EOX
• Pesticiden
• Asbest 

• Bijzondere verbindingen, zoals bijvoorbeeld:
• PFOS
• Radioactiviteitsanalyses
• Organo fluorbepalingen (SOF)
• Glycolen
• Ftalaten

• Alle fysieke, chemische en microbiologische testen in:
• Drinkwater
• Grondwater
• Afvalwater
• Oppervlaktewater
• Proces- en koelwater
• Zwembadwater

• Heffingscampagnes
• Legionella analyses
• Bodemverbeterende middelen

• Radiello’s
• Emissietesten
• Immissietesten
• Binnenlucht in gebouwen en werkplekken
• Luchtanalyse op stookketels
• Dioxinemetingen

• Erkende staalname (o.a. diep grondwater)
• Logistieke dienst
• Kwaliteitscontrole

  +32 9 222 77 59 
  belgie-env@eurofins.be

  Venecoweg 5, 9810 Nazareth
       Rue Jean Sonet 21 Bte 1, 5032 Isnes (Gembloux)
       Mevrouwhofstraat 1A, 3511 Hasselt


