
VISUELE SAMENVATTING

LEGIONELLA BEHEERSPLAN

Heeft u ook een Legionella beheersplan dat u nog nooit helemaal gelezen heeft? 

Veel van onze klanten hadden behoe fte aan een duidelijker overzicht van de acties 

die nodig zijn om Legionella te beheersen. Dit overzicht biedt Aquraat!

Als één van de weinige bureaus is AQURAAT sterk in het in kaart brengen van 

leidinginstallaties. Bij de meeste beheersplannen leveren wij al bijna 20 jaar een 

actuele en volledige tekening van de leidinginstallatie (schuine projectie). Dit geeft 

inzicht in de installatie en ondersteunt het beheer daarvan. Met deze tekeningen kan, 

bijvoorbeeld bij werkzaamheden of lekkage, veel sneller de juiste afsluiter worden 

dichtgezet (zodat niet onnodig veel gebruikers zonder water komen te zitten).

Onze tekeningen (.pdf) worden nu voorzien van extra lagen. Deze kunnen aan- 

en uitgezet worden. Op deze manier worden de aanpassingen en periodieke 

beheersmaatregelen van het beheersplan op de tekening weergegeven. Dit maakt de 

tekening een visuele samenvatting van het Legionella beheersplan. Op de achterzijde 

vindt u een impressie hiervan. Elke beheersmaatregel heeft een eigen pictogram.

Pictogram voor jaarlijks onderhoud                                  Pictogram voor halfjaarlijkse Legionella analyses

Heeft u ook behoefte aan zo’n samenvatting van uw Legionella beheersplan? 

Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvende prijsindicatie of aanbieding!
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Laag: Externe beheersmaatregelen
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