
Wist u dat waterleidingbedrijven eisen dat uw
                  leidingwaterinstallatie voldoet aan de NEN 1006?

AquaServa helpt u te voldoen aan deze voorwaarden...

NEN1006 inspectie

Waterleidingbedrijven stellen een aantal leverings- en 
aansluitvoorwaarden voor het aansluiten van uw 
leidingwaterinstallatie op het hoofdwaterleidingnet. In 
deze voorwaarden wordt onder meer de eis gesteld dat 
uw leidingwaterinstallaties te allen tijde moeten voldoen 
aan de NEN1006. Als daar niet aan wordt voldaan, kan 
het waterleidingbedrijf overgaan tot afsluiting van de 
klant. Ook wordt hierin geregeld dat het waterleidingbe-
drijf een controle mag uitvoeren en een aanpassing van 
de installatie kan eisen. 

In de NEN1006 en de daaruit volgende Waterwerkbla-
den (met name waterwerkblad 1.4 B) staat omschreven 
hoe een installatie aangelegd moet worden, van welke 
beveiligingen deze voorzien moet worden en welke be-
heermaatregelen, controle en  specifiek onderhoud er 
gepleegd moet worden. Verder staan in de Waterwerk-
bladen de eisen ten aanzien van gebruikte materialen, en 
de manier van aansluiten van toestellen op een installa-
tie. Deze werkbladen geven een zeer gedetailleerde be-
schrijving van allerlei onderdelen van de installatie en de 
manier waarop ze moeten worden gebruikt, geïnstalleerd 
en beheerd.

Wat kan AquaServa voor u betekenen? Wij lopen bij 
nieuwe en bestaande bouw voor u de gehele leidingwa-
terinstallatie na en toetsen dit aan de NEN1006 en 

Waterwerkblad 1.4G. Van de resultaten krijgt u een rap-
port. Hierin staat per getoetst onderdeel of deze voldoet 
aan de gestelde eisen. Indien er onderdelen afwijken dan 
staat in het rapport aangegeven wat er niet in orde is en 
wat er moet gebeuren om de installatie wel te laten vol-
doen. Zo zorgt u dat u voldoet aan wet- en regelgeving en 
de voorwaarden van uw drinkwaterbedrijf. 

Bent u geïnteresseerd in deze ideale inspectie, neem dan 
contact met ons op.
Telefoon:   088-006 2550
Of e-mail:   info@aquaserva.nl
 



Sinds de oprichting houden wij ons bij AquaServa  
bezig met bacterievrijwater, het oplossen van legi-
onellaproblematiek en het beheer van waterinstal-
laties. Onze aanpak strekt van keuring en advies 
op basis van regelgeving, tot aan besparing en 
uitvoering van de installatieaanpassingen. Deze 
succesvolle werkwijze bij waterinstallaties hebben 
wij doorgetrokken naar het beheer en onderhoud 
van andere installaties en overige veiligheidsa-
specten in gebouwen en woningen. Inmiddels 
kijken wij al ruim vijf jaar integraal naar  elektra-, 
gas- en luchtinstallaties en houden wij ons bezig 
met brandveiligheid en asbest en integrale wo-
ningkeuringen. Daarnaast gaan wij een stapje 
verder en breiden wij onze diensten uit met filtre-
rende en besparende producten. 

AquaServa kent een landelijke dekking, met ge-
certificeerd personeel bieden wij een totaaloplos-
sing. Kortom, met recht kunnen we zeggen: 
AquaServa is meer dan water.  
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