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Vervolgcursus 
drinkwater-
installaties

“Hoe kan ik zorgen dat mijn gasten betrouw-
baar drinkwater krijgen?”. “Wanneer moet ik 
een legionella normoverschrijding melden  
en bij wie?” De beantwoording van dit soort 
veel gestelde vragen komt aan bod in deze 
cursus. Na afloop van de cursus heb je meer 
begrip van de werking van de verschillende 
onderdelen in een drinkwaterinstallatie. Ook 
kun je de juiste beheerstaken opstellen om 
de drinkwaterkwaliteit te kunnen borgen. 

Inhoud
• Wet- en regelgeving drinkwaterinstallaties
• Uitleg over de verschillende installatieonderdelen zoals 

drukverhogingsinstallaties, terugstroombeveiligingen, 
warmtapwaterbereiders

• Korte uitleg over begrippen als druk, debiet en snelheid 
• Onderhoudsplanning
• Voorkomen van onvoldoende drinkwaterkwaliteit
• Wijze van rapporteren; en het vastleggen in het logboek

Leerdoelen
Na deze training kunt u:
• Uitleggen welke wetgeving van toepassing is op

drinkwaterinstallaties en hoe deze voor uw installatie 
van toepassing is;

• Bepalen welke controles voor uw drinkwaterinstallatie 
relevant zijn;

• De juiste acties bepalen wanneer er afwijkingen 
geconstateerd worden.

Voor wie
Deze cursus is voor beheerders van collectieve  
drinkwaterinstallaties zoals installateurs of (senior) 
medewerkers van de technische dienst, van onder andere 
ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, recreatie- 
sector en woningcorporaties. 

Locatie:  C-mark Deventer
Tijd:  1 dag
Prijs:  € 210,- *

Liever in-company? Dat kan ook, geheel op maat en 
gericht op jouw specifieke bedrijfssituatie en wensen.

*De training is inclusief cursusmap en certificaat van 

deelname en exclusief BTW.

Bel voor meer informatie naar 088 831 05 00
of mail naar info@c-mark.nl
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Erkende cursus
Deze cursus is erkend door KIKK-recreatie en bevat de 
leerstof (TD3) uit het opleidingsplan Beroepsopleiding 
Zwembadtechniek Nationale Raad Zwemveiligheid. 
Bekijk op kikk-recreatie.nl of je in aanmerking komt 
voor subsidie.

Certificaat/diploma 
Je ontvangt een diploma bij voldoende resultaat van het 
examen, of je ontvangt een certificaat van deelname.

“ Na afloop van de 
cursus heb je meer 
begrip van de werking 
van de verschillende 
onderdelen in een 
drinkwaterinstallatie.”


