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Legionellapreventie en beheer

Voor u ligt de brochure van Aqua Assistance, uw betrouwbare
partner in (drink)waterveiligheid. In deze brochure leest u meer
over onze adviesdiensten, behandeltechnieken, producten en
innovatieve oplossingen, alles onder BRL 6010-certificatie.

We nodigen u uit meer te ontdekken over de oplossingen die Aqua Assistance te bieden heeft. Eén van
de belangrijkste drijfveren van Aqua Assistance is
werkplezier.
We vinden het prettig om in een team van jonge,
deskundig en gemotiveerde mensen samen waarde te creëren voor onze klanten. Daarbij heeft een
persoonlijke benadering onze voorkeur en zijn we
nauw betrokken bij de specifieke wensen van onze
relaties.

Dat betekent dat we actief en oplossingsgericht
meedenken en vaak al in een vroeg stadium bij het
beheersen van waterkwaliteit betrokken zijn. Door
deze betrokkenheid en het plezier waarmee wij ons
werk doen, kunnen wij onze overige kernwaarden
waarmaken.
Voor ons zijn dit betrouwbaarheid, efficiëntie, deskundigheid, klantgerichtheid en innovativiteit.
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Historie
Sinds 2005 staat Aqua Assistance bekend als een
organisatie die het belang van haar klanten op de
eerste plaats stelt. Het is voor ons een gegeven
dat een langdurige relatie meer waard is dan snelle winst. U ontvangt van ons een deskundig advies
én het beste product voor de beste prijs. Hierin
zijn we onderscheidend en in staat om persoonlijke, open relaties te onderhouden. Met openheid,
verstand van zaken en hard werken vinden we
voor elk probleem een oplossing. Voor de start
van Aqua Assistance verdiende oprichter Ger van
Zantvoort zijn sporen in de watersector en werkte

onder andere bij de nutsbedrijven en verschillende
consultancy- en adviesbureaus. De sterke overtuiging van hoe dingen anders en beter kunnen, dreef
hem er toe in 2005 Aqua Assistance op te richten.
Sinds die tijd is het bedrijf hard blijven groeien. In
2017 verwelkomden we onze dertigste medewerker. In het bedrijf is veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en innovatie. Deze visie wordt ondersteund door Ron van Zantvoort en Roderick van
Kortenhof, die steeds bezig zijn met ontwikkeling
en innovatie. Continue zelfreflectie vormen hierbij
de rode draad.

Wist u dat?
Continue ontwikkelen
en zelfreflectie vormen
de rode draad van
Aqua Assistance.

Aqua Assistance in 2005 in Nuenen is opgericht?
In 2011 zijn we een familiebedrijf geworden nadat
Ron van Zantvoort als Algemeen Directeur is toegetreden?
In de watersector zijn we echter al meer dan 30
jaar actief. Ger van Zantvoort zette zijn eerste
stappen in de waterwereld in 1980.
Continu ontwikkelen en zelfreflectie vormen de
rode draad van Aqua Assistance.

››

Producten en Diensten
Een uitgebreide omschrijving van onze producten en diensten vindt u in
de toegevoegde productbladen. Kort weergegeven ziet het product- en
dienstenportfolio van Aqua Assistance er zo uit.

› Het opstellen van risicoanalyses en beheersplannen

› Het begeleiden van ontwerp- en (nieuw) bouwprocessen

› Advisering met betrekking tot
legionellabeheersing en preventie

› Het opstellen en digitaliseren van tekeningen

› Draadloze meet- en spoelsystemen
en aanverwante apparatuur

› NEN 1006 keuringen

› Productie, installatie en onderhoud van alternatieve
technieken zoals BRL K14010 gecertificeerde
Ultrafiltratie én Koper-Zilverionisatie apparatuur

› Digitalisering middels ons
Interactief Digitaal Beheersplan

› Technische ondersteuning, inspecties en storingsdienst

› Legionella watermonsters
tegen de scherpste all-in prijs van € 39,95

› Communicatie met de Inspectiedienst en GGD
› Aqua Assistance is Kiwa-gecertificeerd
› Het uitvoeren van controles op
drinkwaterinstallaties
en keerkleppen
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De praktijk
Onze klanten bestaan veelal uit woningcorporaties, vastgoedbeheerders, overheidsinstellingen
en zorginstellingen, maar ook voor kleinere locaties als een hotel, (mini)camping, zwembad of gevangenis leveren wij maatwerk.
Onze aanpak is helder: doe wat je moet doen, ga
uit van de waarde voor de klant en investeer in
de toekomst. Dit betekent dat wij u nooit iets zullen adviseren dat u niet nodig heeft. Onze oplossingen zijn efficiënt en doeltreffend en het is ons

streven om middels automatisering en slimme
oplossingen kostenbesparend te werk te gaan,
zonder aan kwaliteit te verliezen. Een traject met
Aqua Assistance begint met een inventarisatie van
uw huidige situatie. Op basis daarvan adviseren
wij de meest passende oplossing: risicoanalyses,
monstername, chemisch reinigen of toch een alternatieve techniek als Ultrafiltratie of Koper Zilver
Ionisatie. Aqua Assistance adviseert, produceert,
levert, installeert en onderhoudt. Ook totaalontzorging hoort tot onze dienstverlening.

Aqua Assistance adviseert, produceert,
levert, installeert en onderhoudt.

Innovatie
In 2008 lanceerde Aqua Assistance haar online
logboek, Management Check. Gecombineerd met
de in eigen beheer ontwikkelde intelligente spoelautomaten en sensoren op basis van LoRa maakt
dit Interactief Digitaal Beheersplan al onze werkzaamheden, producten en diensten online beschikbaar en inzichtelijk. Het geeft u grip op uw archivering, planning en beheersmaatregelen en stuurt de
medewerker, cliënt of externe dienstverlener per
email aan. Ook waarden die buiten de norm vallen
of niet opgevolgde beheersmaatregelen worden
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direct en op de juiste wijze naar de desbetreffende persoon automatisch verstuurd. Geen nieuws
is dus goed nieuws. Omdat innovatie bij ons gedreven wordt door klantbehoefte is Management
Check inmiddels ook beschikbaar voor brandveiligheid, voedselveiligheid en technisch onderhoud.
En de ontwikkeling gaat door!
We zijn er dan ook trots op innovativiteit als één
van onze kernwaarden uit te dragen.

Aqua Assistance begrijpt dat legionellapreventie en beheer een
vast onderdeel van uw werkzaamheden vormt. De veiligheid
van gasten of cliënten heeft de hoogste prioriteit. Juist daarom
is een betrouwbare partner onmisbaar. Wij nemen de zorg rondom legionellapreventie en b
 estrijding van A tot Z uit handen.
We zetten de voordelen van samenwerken met Aqua Assistance
nog even op een rijtje:
› Besparen samen werken we kostenbesparend
› Interactief Digitaal Beheersplan online
archivering, logboek en aansturing van
werkzaamheden
› Expertise jarenlange ervaring
› Maatwerk een op uw wensen aangepast
dienstenpakket
In de samenwerking zijn onze kernwaarden leidend: betrouwbaarheid, efficiëntie, deskundigheid, klantgerichtheid, innovativiteit. We laten u graag zien wat we in huis hebben om uw
legionellaproblematiek grondig en efficiënt aan te pakken. Mocht
u naar aanleiding van deze brochure méér willen weten, neem
dan contact met ons op.
Aqua Assistance B.V.
Weg op den Heuvel 9
5701 NV Helmond
info@aquaassistance.nl
www.aquaassistance.nl
T 0492 66 00 00

