
Gegarandeerd 
veilig en schoon 
drinkwater, diréct 
na opheffen 
lockdown
Kant-en-klaar-pakket bij leegstand hotel, 
school, sporthal en andere gebouwen

normecbiobeheer.nl

Klaar voor een nieuwe fase ná de intelligente lockdown?

Woonkamers zijn omgetoverd tot kantoren en van recordbrekende files is momenteel 

geen sprake. Volksgezondheid is momenteel het állerbelangrijkste wat de wereld 

bezighoudt. De intelligente lockdown in Nederland is nu al enkele weken een feit en 

de cijfers van het RIVM zijn de afgelopen dagen positief te noemen.

Advies of ondersteuning nodig? 
Wij staan altijd klaar voor uw vragen.

Op de achtergrond zijn diverse instanties bezig met het bedenken van scenario’s voor als de  
intelligente lockdown zal worden opgeheven. Ook wij als adviesbureau zijn hier nu druk mee bezig. 
Daarbij richten we ons vooral op het veilig in gebruiknemen van gebouwen en waterinstallaties.  
Correct gebruik en beheer van waterinstallaties is namelijk óók essentieel voor de gezondheid. 
 
Leegstand gebouwen: gevaar ongezonde bacteriegroei in water
Stilstaand water of gedeeltelijk gebruik van een drinkwaterinstallatie i.c.m. hoge omgevings
temperaturen, kan zorgen voor bacteriegroei. Niet alleen de Legionellabacterie, maar ook andere 
ziekmakende bacteriën kunnen zich ontwikkelen in uw (drink)waterinstallatie.
 
Wat te doen?
U kunt afwachten tot er meer duidelijkheid komt vanuit de overheid, om daarna reactief de gebouwen 
weer in gebruik te nemen. Er is dan wel een risico dat gebruikers van uw pand gevaar lopen bij het 
nuttigen van drinkwater of het gebruik van bijvoorbeeld een douche. 

U kunt er ook voor kiezen om ervoor te zorgen dat de gebouwen direct weer veilig open kunnen, 
zodra deze “vrijgegeven” worden. Het verstrekken van een opdracht, het inplannen van monstername 
van drinkwater en het rapporteren van de uitslagen neemt immers dagen in beslag. Kostbare tijd die 
u kunt besparen door nú al proactief actie te ondernemen!

In 3 stappen naar gegarandeerd veilig & schoon drinkwater 
Heeft u als gebouweigenaar te maken met leegstand door Corona? Als drinkwaterexpert doet  
Normec BioBeheer er alles aan om te zorgen dat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van kranen, 
douches en waterleidingen in uw gebouw. Ook bij tijdelijke, onvermijdelijke leegstand. Hiervoor  
hebben wij een speciaal, zeer compleet kantenklaar pakket dat dit probleem in 3 stappen oplost:

Vragen?

Neem contact 

met ons op

Life after Corona

Wat zit er in het 
kant-en-klaar pakket 
veilig drinkwater?

   1 x een monstername  
+ analyse drinkwaterkwaliteit  
op een consumptief tappunt

   2x een monstername  
+ analyse Legionella op  
aerosolvormende tappunten

  Opstellen Plan van Aanpak

 
Dit is inclusief:
• voorrijkosten
• determinatiekosten 
• rapportagekosten

BESTEL NU!

€250,-

1  |   Snel duidelijkheid  
kwaliteit drinkwater

Meten is weten. Met een 
eenvoudig en laagdrem-
pelig onderzoek door ons 
geac crediteerde laboratori
um heeft u snel duidelijkheid 
over de kwaliteit van uw 
drinkwater. En dat voor  
relatief lage kosten! 

2  |   Kosteloos  
Plan van Aanpak

Zijn er overschrijdingen  
of afwijkingen bij de  
monstername? Dan stellen 
wij kosteloos een Plan van 
Aanpak op. Hierdoor weet 
u precies welke stappen u 
moet zetten om snel te  
zorgen voor veilig drinkwater 
voor uw gasten en  
bewoners.

3  |   Direct toepasbaar  
scenario na lockdown

Zodra u het gebouw weer  
in gebruik kunt nemen, ligt 
het complete scenario al 
klaar. Zo verliest u geen  
kostbare tijd en kunnen  
gasten, patiënten en  
bewoners direct vertrouwen 
op veilig en schoon drink
water. Juist nu.
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