
Welke risico’s heeft uw drinkwaterinstallatie 
    en wat kan er aan worden gedaan?
                 

Risicoanalyse en beheerplan

Dat staat vermeld in een risicoanalyse en beheerplan. 
Daarmee kunt u veilig en efficiënt beheren volgens de 
wettelijke voorschriften. AquaServa helpt u graag verder 
op weg met een efficiënte aanpak waarbij u een volledig 
beeld krijgt van uw installatie.

Risicoanalyse
Eén van onze gecertificeerde adviseurs onderzoekt de 
drinkwaterinstallatie op de kans dat legionella hierin kan 
groeien. De installatie wordt nagelopen en onderzocht 
op mogelijke situaties die risico leveren op de groei van 
legionella. Op basis daarvan adviseren wij u omtrent de 
te nemen eenmalige en periodieke maatregelen ter voor-
koming van de groei van legionella. De basis voor onze 
adviezen zijn het Drinkwaterbesluit, Regeling legionella-
preventie, NEN1006, de VEWINwerkbladen en de ISSO-
handleidingen. AquaServa beschikt uiteraard ook over de 
BRL6010 certificaten waardoor kwaliteit en onafhankelijk-
heid van de adviezen gewaarborgd zijn. In de 
risicoanalyse krijgt u gegevens over herkomst, aard en 
kwaliteit van het binnenkomende water en we maken een 
tekstuele beschrijving van uw warm- en koud waterinstal-
latie. We inventariseren alle tappunten, toestelbeveiligin-
gen en beoordelen (eventuele) aanwezige tekeningen. 
Ook meten we temperaturen om de weggewerkte 
kritische punten van de installatie op te sporen. In de
risicoanalyse zal de nadruk liggen op de geconstateerde 
tekortkomingen in de installatie.

Beheerplan
In het beheerplan staat vervolgens hoe u met de gesigna-
leerde tekortkomingen in de installatie kunt omgaan. Het 
beheerplan bevat de maatregelen die uitgevoerd moeten 
worden om te zorgen dat de installatie voldoet aan de 
wettelijke voorschriften. Ook geven wij in het beheerplan 
adviezen over het minimaliseren van de kans op een 
legionellabesmetting. Het kan daarbij gaan om eenmalige 
technische aanpassingen van de installatie en maatrege-
len in het gebruik van installaties. Zo moeten tappunten 
die weinig worden gebruikt regelmatig worden gespoeld. 
Hiervan moet u bovendien een logboek bijhouden. Bij het 
beheerplan voegen wij een opzet voor zo’n logboek. U 
kunt zich ook abonneren op het AquaServa Gebouwdos-
sier, een digitaal systeem voor het opslaan en bijhouden 
van het logboek en alle andere relevante informatie van 
uw installatie. 

100% inspectie
Voor de risicoanalyse en het beheerplan wordt steek-
proefsgewijs lokaal boven plafonds en in kruipruimtes 
gekeken. Als de uitkomst van de steekproef aanleiding 
geeft tot verder onderzoek zal dat in overleg met de 
opdrachtgever worden gedaan.
AquaServa wijst u graag op de mogelijkheid van een 
nóg efficiëntere aanpak, namelijk een volledige inspectie 
waarbij, ongeacht de locatie, alle onderdelen van een 



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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installatie worden nagekeken. Raadpleeg voor meer 
informatie hierover ons productblad ‘100% inspectie van 
uw drinkwaterinstallatie’. 

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


