Uw plicht,
onze zorg

Advies en Inspectie

Drinkwaterveiligheid

Veiligheid en continuïteit
Het Nederlandse drinkwater staat bekend als één van de schoonste ter wereld. Echter, ondanks dat de kwaliteit erg goed is, zorgen bacteriën in ons drinkwater zoals de
legionellabacterie met regelmaat voor besmettingen. In 2016 is dit zelfs gestegen tot
meer dan 300 gevallen. Drinkwater moet dan ook voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen. Ook voor organisaties is schoon en veilig water van groot belang. Gasten,
bewoners en medewerkers moeten kunnen vertrouwen op goede kwaliteit van drinkwater.
Daarom hebben eigenaren van collectieve installaties de zorgplicht voor
‘deugdelijk leidingwater’; zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
water en moeten met goed onderhoud
en beheer van hun drinkwaterinstallaties voorkomen dat de gezondheid van
gebruikers in gevaar komt. De richtlijnen van deze zorgplicht verschillen per
type organisatie. Wilt u voldoen aan
uw zorgplicht en de waterveiligheid
binnen uw organisatie altijd kunnen
garanderen? Vertrouw dan op Unica.
Wet- en regelgeving
Als gecertificeerd specialist (BRL6010)
biedt Unica een complete dienstverlening op het gebied van drinkwaterveiligheid en legionellapreventie. Onze
experts zijn volledig op de hoogte van
alle geldende voorschriften, zoals het
Drinkwaterbesluit, de Regeling legionellapreventie, NEN1006 (Waterwerkbladen) en de ISSO-handleidingen.
Unica biedt inzicht en advies, helpt de
drinkwaterveiligheid en wettelijke zorgplicht te borgen en voert alle benodigde werkzaamheden uit.
Beheersplan op maat
Allereerst inspecteert en analyseert
Unica de kwaliteit en veiligheid van
de drinkwaterinstallatie(s). Op basis
hiervan worden de mogelijke risico’s
geanalyseerd, wat de input vormt voor
een rapportage en advies over de
benodigde beheersmaatregelen. Deze
maatregelen werkt Unica uit in een
beheersplan op maat. Via de online

beheerstool van Unica kan het beheer
vervolgens op de vereiste wijze worden
vastgelegd en gemonitord.
Altijd compliant: van plan tot uitvoering
Een professionele naleving van het
beheersplan is essentieel om besmetting van het drinkwater te voorkomen
en te voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook hiervoor kunt u bij Unica
terecht: wij kunnen de volledige zorg
voor periodieke beheersmaatregelen
en eventuele technische aanpassingen
overnemen. Denk hierbij aan:
• Controle van terugstroombeveiligingen/keerklepcontrole
• Temperatuurmetingen
• Watermonstername
• Spoelacties
• Controle sediment
• Chemisch en thermisch reinigen
• Brononderzoeken
• Quickscans
• NEN1006 inspectie
• Commissioning
• Advies en bouwbegeleiding

Onze diensten:
• Inspectie van drinkwaterinstallaties
• Quickscan drinkwaterveiligheid
• Risicoanalyses, beleidsadvies
en beheersmaatregelen
• Opstellen legionellabeheersplan
• Borging, registratie en monitoring via online beheerstool.

Altijd inzicht
met de
handige
online tool

Verzekerd van veilig drinkwater
Unica heeft alle expertise en certificeringen in huis om organisaties de
zorg voor veilig en schoon drinkwater
volledig uit handen te nemen: van
beleid tot inspecties en onderhoud.
Daarnaast denkt Unica mee over
structurele verbeteringen en aanpassingen aan drinkwater installaties, om
hiermee de beheerstaken te verminderen. Zo beschikken gebruikers
over veilig drinkwater, is de zorgplicht
geborgd en beschikt u over één vast
aanspreekpunt dat écht met u mee
denkt. Daarnaast hebben opdrachtgevers met onze online tool altijd en
overal de gegevens over de staat van
het drinkwater paraat en up-to-date. Gecombineerd met een effectief
onderhoudsprogramma neemt Unica
de zorg voor veilig drinkwater volledig
uit handen.

Altijd inzicht
Om drinkwaterveiligheid zo goed
mogelijk te borgen is volledig inzicht
noodzakelijk. Hiermee is het eenvoudiger zichtbaar of een organisatie
voldoet aan haar verplichtingen op
het gebied van drinkwaterveiligheid.
Wanneer Unica zorg voor drinkwaterveiligheid overneemt, kunnen alle
gegevens op dit gebied online worden
opgeslagen in de digitale legionella beheerstool. Met dit portaal kunnen klanten vanaf allerlei apparaten inloggen en
gegevens over de drinkwaterveiligheid
van hun organisatie inzien. In het portaal worden de risico-inventarisaties en
beheersplannen beschikbaar gesteld.
Ook zijn de inspectierapportages hier
terug te vinden, zodat snel inzichtelijk
wordt hoe een organisatie scoort op
gebied van drinkwaterveiligheid. Zo
kan er ook sneller actie ondernomen
worden. Tot slot is het ook mogelijk om
met behulp van het digitale logboek

spoelacties en temperatuurmetingen
te registreren, waardoor papieren
registratie niet langer nodig is. Kortom,
volledige digitale borging van uw
verantwoordelijkheden op gebied van
drinkwaterveiligheid.
Meer weten?
Unica vertelt u graag meer over onze
dienstverlening op het gebied van
Drinkwaterveiligheid en legionellapreventie. Neem vandaag nog contact
op met de Unica-vestiging bij u in de
buurt.
Unica is als BRL6010 gecertificeerd
bedrijf volledig op de hoogte van
de geldende voorschriften en werkt
volgens het Drinkwaterbesluit, de
Regeling legionellapreventie, NEN1006
(Waterwerkbladen) en de ISSO-handleidingen.
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Unica Wet Check
In één oogopslag inzicht in geldende wet
en regelgeving. Voor meer informatie
neem contact op met onze adviseurs of
uw vaste contactpersoon bij Unica!
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