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Basiscursus 
drinkwater-
installaties

“Hoe voer je een preventieve thermische 
desinfectie uit?”, “Een terugstroombeveili-
ging; Wat is dat en kun je die controleren?” 
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 en weet je hoe je 
Legionella de baas kunt blijven. Ook kun je de 
juiste maatregelen nemen bij afwijkingen. 

Inhoud
• Uitvoering beheersmaatregelen volgend uit legionella

beheersplan. Zoals spoelen,thermische desinfectie
• Korte uitleg over de wateranalyses en de normen 
• Wijze van uitvoer van het periodiek onderhoud aan

drinkwaterinstallaties
• Begeleiden/controleren legionellabemonstering
• Wijze van rapporteren en het vastleggen in het logboek

Leerdoelen
Na deze training kunt u:
• Op de juiste manier de temperatuurmetingen uitvoeren 

en het verbruik bepalen;
• Uitleggen waar u op moet letten bij de controle van 

tappunten en appendages;
• Uitleggen hoe de meest voorkomende terugstroombevei-

ligingen werken en hoe u kunt spoelen en desinfecteren.

Voor wie
Deze cursus is een prima basis voor iedereen die zorg 
draagt voor de (dagelijkse) uitvoering van beheerstaken 
aan drinkwaterinstallaties, zoals installateurs, (tech-
nische) medewerkers van onder andere ziekenhuizen 
en zorginstellingen, zwembaden, recreatiesector en 
woningcorporaties. 

Locatie:  C-mark Deventer
Tijd:  1 ochtend
Prijs:  € 225,- *

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 (TD2-S) 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. 

“ Deze cursus is een 
prima basis voor 
iedereen die zorg 
draagt voor de 
(dagelijkse) uitvoering 
van beheerstaken aan 
drinkwaterinstallaties.”


