Informatieblad voor eigenaren en/of beheerders

Brabant water controleert uw drinkwaterinstallatie
Binnenkort krijgt u bezoek van onze inspecteur, die zal controleren of uw installatie voldoet aan de richtlijnen. Zo
beoordeelt de inspecteur of de kwaliteit in uw installatie gewaarborgd is.
Na de controle ontvangt u van Brabant Water een rapportage waarin de mogelijke gebreken worden genoemd.
Deze moet u oplossen binnen een gestelde termijn.
Voorbereiding op de controle
Uitgangspunt bij deze wettelijke controle is de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar/beheerder. Als een
juist beheer en onderhoud wordt uitgevoerd, voldoet de installatie. Uitgebreide informatie hierover vindt u in het
Waterwerkblad 1.4 G, dat u kunt vinden op www.infodwi.nl.
Als voorbereiding op de controle dient u uw installatie te inventariseren en mogelijke risicopunten in beeld te
brengen. Indien mogelijk, dient u deze gebreken al vòòr de controle op te lossen. De bijbehorende documenten
dient u paraat te houden bij de controle.
Hieronder vindt u een opsomming van de onderdelen die samen uw voorbereiding vormen. Meer informatie vindt
u onder punt 16 (verplichtingen volgens Pakket A) van genoemd Waterwerkblad 1.4 G.
1. Een installatietekening van uw gehele bedrijf. Dit kan een scheve projectie tekening zijn. Of een
plattegrondtekening waarop de loop van leidingen is aangegeven en de aangesloten toestellen (zoals
bijvoorbeeld brandslanghaspels, vaatwassers, ontharders en alle overige toestellen met betrekking tot uw
bedrijfsvoering).
2. Een inventarisatie van alle aangesloten toestellen en de daarbij behorende beveiligingstoestellen (alle
typen keerkleppen). Voor een voorbeeld hiervan zie inventarisatietabel WB 1.4G artikel 17
3. Een jaarlijkse controle op:
De aanwezigheid van de juiste beveiligingstoestellen op de juiste plaats
Een juiste werking van deze beveiligingstoestellen
Deze controle dient u bij te houden in logboek, voor een voorbeeld zie WB 1.4G artikel 17
4. Drinkwaterleidingen die onvoldoende ververst worden (te weinig doorstroming) kunnen aanleiding vormen
voor groei van (Legionella)bacteriën. U dient deze leidingen te inventariseren, en maatregelen te nemen om
de verversing te waarborgen of deze leidingen weg te nemen.
5. U dient alle werkzaamheden die u periodiek uitvoert in het kader van beheer en onderhoud bij te houden in
een logboek. Voorbeelden hiervan zijn het wekelijks doorspoelen van leidingen en jaarlijks testen van
keerkleppen. Voor een voorbeeld hiervan zie WB 1.4G artikel 17
6. U dient alle controlewerkzaamheden die u periodiek uitvoert in het kader van beheer en onderhoud bij te
houden in een controle lijst. Voor een voorbeeld hiervan zie WB 1.4G artikel 17
Links naar aanvullende informatie
www.brabantwater.nl/inspectie
www.infodwi.nl  zie Werkblad 1.4G
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