Deugdelijk beheer van een drinkwaterinstallatie begint bij een goed
advies. Een goed advies alleen staat echter niet garant voor een
effectief beleid op het gebied van drinkwaterveiligheid. De juiste
opvolging van beheersmaatregelen en het herkennen van logische
verbanden, zijn essentieel bij een effectieve aanpak van legionellaproblematiek. Natuurlijk houdt de opdrachtgever altijd de regie in
handen.

Totaalontzorging
Verwachtingen

Werkzaamheden

Wij doen waar we goed in zijn; bij u ligt alleen de
eindverantwoordelijkheid voor het zorgen voor
goed drinkwater. Aqua Assistance stuurt in- en
externe betrokkenen aan en beslist zelf hoe het
vooraf bepaalde budget het meest optimaal kan
worden ingezet. Om deze manier van samenwerking zo efficiënt mogelijk in te vullen, zijn goede
protocollen uiteraard van belang. Deze worden
in overleg vastgelegd, voordat de werkzaamheden aanvangen. Het protocol is onderdeel van uw
contract en omschrijft onder meer het aantal uren,
het budget, de aard van de werkzaamheden, onze
werkwijze en het soort ondersteuning dat u van
uw vaste adviseur mag verwachten. Ook wordt er
bepaald hoe we handelen bij besmettingen. Zo is
het altijd duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

U kunt in onze algemene brochure of in de diverse productbladen alles vinden over onze diensten.
Totaalontzorging is een aanpak die op onze gehele
dienstverlening kan worden toegepast.
Waar kunt u zoal aan denken? We kunnen:

› het beheer in zijn geheel overnemen
(uitvoering en monitoring);
› helpen met het opstellen van bestektekeningen;
› bestaande tekeningen controleren;
› de installateur begeleiden tijdens de bouw;
› de beheersmaatregelen implementeren;
› leidingen reinigen, metingen uitvoeren
en/of spoelen wanneer nodig;
› trainingen verzorgen voor uw medewerkers.

Iets voor u?
Welke werkzaamheden wij overnemen, verschilt
dus per onderhoudscontract. U vindt altijd een actueel, transparant overzicht van onze activiteiten
in ons interactief digitaal beheersplan (Management Check). Als u meer wilt weten over de voordelen voor uw organisatie, dan doen we u graag
een vrijblijvend voorstel.
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