
  

® Sufficio –  BMD Advies                                                                                                                                                        

 

    

V 2021                                                                                                                              RI&E offerte aanvraagformulier 
 

Op basis van het volledig ingevulde RI&E offerte aanvraagformulier krijg je binnen 24 uur van ons een reactie met daarin 
een offerte voor het uitvoeren van een basis RI&E met een toetsing (validatie).   
 
Ook belangstelling in een jaarlijkse actualisatie en het onderhouden van uw RI&E met Plan van Aanpak? Dan sturen we 
je hiervoor graag een aanvullende prijsopgave. Sufficio RI&E maakt onderdeel uit van Sufficio, de workflow management 
tool die gratis wordt geleverd bij aanschaf van de modules Milieu, Arbo en/of RI&E. Meer info www.sufficio.nl  
 

Offerte aanvraag voor Sufficio RI&E Basis (eenmalig opstellen RI&E, online rapportage met online Plan van Aanpak) 
 

Naam bedrijf/organisatie  
 

Bedrijfswerkzaamheden  
 

Postadres, postcode, plaats   
 

Naam contactpersoon dhr./mw. 
 

Telefoon werk/mobiel  
 

Functie   
 

E-mail adres  
 

Bedrijfslocatie(s) 
 

Meer dan één bedrijfslocatie?  
□  Ja, hoeveel en waar ………………….. 
Welke moeten meegenomen worden in de RI&E? 
 
□  Nee 

Werklocatie(s) Meer dan één werklocatie?   
□  Ja, hoeveel en waar ………………….. 
Welke moeten meegenomen worden in de RI&E? 
…………………………… 
□  Nee 

Branche  
 

Lidmaatschap brancheorganisatie □  Ja, naam brancheorganisatie: 
□  Nee 

Branche specifieke 
aandachtspunten 

□ Ja, welke:  
Welke moeten meegenomen worden in de RI&E? 
…………………………. 
□ Nee 

Aantal medewerkers  

Arbocatalogus Maken jullie gebruik van een Arbocatalogus? 
□  Ja, welke ………………….. 
□  Nee 

Preventiemedewerker aanwezig □  Ja  □  Nee 

Opmerkingen voor de aanvraag  
 
 

 
 
Sufficio is een product van BMD Advies: marktleider in online wettelijk aspectenregisters voor milieu- en Arbowet- en 
regelgeving. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn - tenzij anders overeengekomen – de algemene 
voorwaarden van toepassing. Deze vind je op onze website. 
 

• Na het versturen van het - volledig ingevulde - aanvraagformulier ontvang je onze offerte binnen 24 uur per e-mail. 
Uitzondering: bij combinaties en complexiteit is maatwerk van toepassing. 

 

• Nadat wij het aanvraagformulier retour hebben ontvangen (per e-mail naar info@sufficio.nl), ontvang je zo spoedig 
mogelijk een reactie op jouw aanvraag via de desbetreffende BMD Advies vestiging in Nederland. 

 

http://www.sufficio.nl/
mailto:info@sufficio.nl

