INFORMATIEBLAD INSTALLATEUR (LWI)
Vermelding als installateur Legionellapreventie op www.legionellavraagbaak.nl –
Rubriek Leidingwaterinstallaties
ISSO biedt installateurs die Legionellapreventie-diensten aanbieden op het gebied van
leidingwaterinstallaties de mogelijkheid om zich te laten vermelden op de website
www.legionellavraagbaak.nl.

Criteria voor installateurs tot certificering volgens BRL 6010 mogelijk is
De op de website vermelde installatiebedrijven voldoen aan de volgende drie criteria:
1. Erkend watertechnisch installateur en/of gecertificeerd volgens 'KvINL Procescertificaat'
BRL 6000-08 “Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen”
2. Minimaal drie ervaring met collectieve leidingwaterinstallaties.
3. In bezit van een certificaat voor een erkende applicatiecursus voor het opstellen van
risicoanalyses en beheersplannen van collectieve leidingwaterinstallaties (Kiwa, Kenteq, of
Stichting Wateropleidingen), of het diploma “Deskundige veilige leidingwaterinstallaties”
van Stichting Wateropleidingen.
Om tevens vermeld te worden als bedrijf dat Legionellabeheersplannen voor leidingwaterinstallaties
mag opstellen conform BRL 6010 Legionellapreventie-advisering voor collectieve
leidingwaterinstallaties dient uw bedrijf daartoe gecertificeerd te zijn (Drinkwaterbesluit 2011). Voor
deze bedrijven is een extra rubriek op de website gereserveerd.

Kosten
De kosten voor vermelding op website bedragen € 50,00 (excl. btw) per jaar.
Als u een doorklikmogelijkheid wenst naar uw eigen website of informatiepagina dan bedragen de
kosten totaal € 100,00 (excl. btw) per jaar.
Vermelding in de rubriek “BRL6010-bedrijven” brengt geen extra kosten met zich mee.
Als abonnee op de ISSO-KennisBank heeft u o.a. toegangsmogelijkheden tot de digitale versies van
alle sanitaire publicaties van ISSO, waaronder de ISSO-publicaties 55.1 en 55.2. De prijzen voor de
digitale toegang kunt u terug vinden via www.kennisbank.isso.nl.

Aanmelden
Indien u zich met uw bedrijf wilt aanmelden, kunt u dat doen door het daartoe bestemde
reactieformulier in te vullen, en compleet met bewijsstukken toe te zenden aan ISSO.

REACTIEFORMULIER WWW.LEGIONELLAVRAAGBAAK.NL
voor installateurs (LWI)

Aanmelding voor plaatsing op de lijst van installateurs die Legionella preventiediensten aanbieden
Naam van het installatiebedrijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Evt. Uneto-VNI registratienummer:
Onderstaande vakjes aankruisen indien van toepassing:
Erkend Watertechnisch installateur
Registratienummer……………………...

□

Ervaring met ontwerpen en uitvoeren van
collectieve leidingwaterinstallaties
Applicatiecursus gevolgd voor het
opstellen van risicoanalyses en
beheersplannen m.b.t.
Legionella-preventie in collectieve
leidingwaterinstallaties bij:
Kenteq (voorheen Intechnium)
Stichting Wateropleidingen
Kiwa (voorheen Gastec)

Overige: ……………………………………
'KvINL’ procescertificaat met
deelcertificaat voor BRL 6000-08
Certificaat conform BRL-6010

Doorklikmogelijkheid bij zoekresultaten
Zo ja, welke doorklikmogelijkheid?

□

Toets afgelegd en in
het bezit van een
officieel certificaat

□
□
□
□
□
□

Opmerkingen:

Registratienummer:…………………….
Registratienummer:…………………….

□ Ja
□ Nee
□ Link naar uw eigen website
Adres: http://

□ Informatiepagina op de legionella vraagbaak
Datum:

Handtekening:

COMPLEET MET BEWIJSSTUKKEN TOEZENDEN AAN:
ISSO
POSTBUS 577
3000 AN ROTTERDAM
OF FAXNUMMER 010-213 03 84

