Samen werken aan een

gezond zwembad

Oplossingsgerichte

zwembad techniek

Service
maakt het verschil

Iedere dag heeft u badgasten in uw zwembad. De één komt om fit te
worden en te blijven, de ander om te spelen en plezier te hebben.
Als badbeheerder bent u o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse
hygiene en controle van de technische installatie. Zijn uw klanten
gegarandeerd van een schoon en gezond zwembad?

Passend onderhoud

Goede samenwerking

De technische installatie is het kloppend hart van uw zwembad,

Door de verwachtingen van het systeem af te stemmen op uw

van GBS tot haarvanger. Een goed functionerende installatie zorgt

onderneming is het vaak mogelijk onderhoud te plannen en sto-

voor een gezond zwembad, daarbij is onderhoud noodzakelijk. Er

ringen tot een minimum te beperken. Van belang hierbij is een

zijn verschillende manieren om naar uw installatie te kijken, maar

lange termijn visie en een goede samenwerking tussen installa-

wat wellicht belangrijker is, is dat de installatie en de wijze van

teur en badbeheerder.

onderhoud past in úw bedrijfsvoering.

“Een goed functionerende installatie zorgt
voor een gezond zwembad.”
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Is dit wel schoon?

Hygiëne is een belangrijke factor voor badgasten en personeel, de eisen
hieromtrent zijn in de aanstaande wijziging van de BHVBZ uitgebreider dan
voorheen. De eerste reactie is vaak dat een wijziging meer tijd gaat kosten,
maar wat is nu wijsheid?

Hygiëne en waterkwaliteit

De juiste producten

Hygiëne en de zwembadwaterbehandeling zijn direct aan elkaar

Gebruik van de juiste schoonmaakproducten en het hanteren van

verbonden, echter gaat goede hygiëne verder dan alleen de hygi-

een goede werkwijze voorkomt ongewenste reacties door achter

ëne in het bassin zelf. Het is van belang het perron en de goten

gebleven residu of vuil in of op het schoongemaakte oppervlak en

goed schoon te houden, vervuiling hiervan heeft namelijk direct

voorkomt het ontstaan van sluimerende problemen.

invloed op de waterkwaliteit. Daarnaast is het schoonmaken van
onder andere de kleedruimtes en de zwembadhal van groot be-

Reinders Waterbehandeling heeft zich de afgelopen tijd toege-

lang om een het zwembad als geheel hygiënisch te houden.

legd op het uitbreiden van de dienstverlening. In samenwerking
met een partner in Duitsland bieden wij een scala aan schoonmaakproducten. Ook verzorgen wij demonstraties, workshops en
trainingen voor uw personeel en staan wij klaar voor advies op
maat bij reinigingsproblemen.

“Hygiëne en de zwembadwaterbehandeling
zijn direct aan elkaar verbonden.”
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Outsourcen of
slim samenwerken?

Vragen? We beantwoorden ze graag! T 050 541 16 00

Wij stellen voor om slim samen te werken.

Van standaard oplossing tot maatwerk

en het dagelijks onderhoud door ons wordt ingevuld. Daarbij

Iedere situatie is uniek. Goede afstemming van wensen en
verwachtingen met betrekking tot het onderhoud, geeft rust
en duidelijkheid in de dagelijkse operatie.

Reinders Waterbehandeling stelt u in staat te kiezen uit een

kijken wij niet naar de onderhoudsbehoefte van de technische

aantal standaard pakketten, of een maatwerk oplossing vari-

installatie, maar naar de ondersteuningsbehoefte van uw or-

ërend van een jaarlijkse onderhoudsbeurt en controle van de

ganisatie bij het onderhoud.

Budget

Standaard

installatie, tot een totaal oplossing waarbij de storingsdienst

Totaal verzorgd

Zelfstandig

Het budget pakket houdt rekening met voldoende

Het standaard pakket houdt rekening met voldoen-

Het Totaal verzorgd pakket houdt rekening met on-

Het zelfstandig pakket houdt rekening met voldoen-

technische kennis binnen de organisatie om de tech-

de kennis binnen de organisatie voor het dagelijks

voldoende kennis binnen de organisatie voor tech-

de arbeidskracht, maar een verminderd kennis ni-

nische installatie te bedrijven.

en wekelijks onderhoud.

nisch onderhoud.

veau. Ook bieden we de mogelijkheid om in samen-

Hierbij staan wij beschikbaar tegen een vast tarief voor

Onze monteurs komen maandelijks langs voor een techni-

Dat wil zeggen dat onze monteurs het totale onderhoud

Dit doen we op een dusdanige manier dat het met

storing ondersteuning, reparatie en vervanging.

sche controle van de technische installatie en de bassins.

en de controles voor u uitvoeren. Iedere dag zijn onze

eigen mensen ingevuld kan worden.

Daarnaast zijn wij beschikbaar tegen een vast tarief voor

monteurs op locatie om de verschillen de controle rondes

storing ondersteuning, reparatie en vervanging. Ook stel-

te lopen en dagelijks / wekelijks onderhoud te verrichten.

Hierbij kunnen wij ook de training van het technisch- en

len wij de installatie uit bedrijf na het seizoen en verzorgen

Daarnaast maken wij gebruik van een online uitlezing van

badpersoneel verzorgen, alsmede een jaarlijkse audit. Het

wij de schoonmaak voor openingen en het inbedrijfstellen

de storingen en waterkwaliteit, zodat de verantwoordelijk

grote voordeel van is dat de kennis binnen de organisatie

van de technische installatie. Maandelijks ontvangt u een

monteur, indien nodig, direct actie kan ondernemen.

blijft. Door onze externe controles bent u zeler van een

werking met u een onderhoudsconcept op te stellen.

update over de conditie van het systeem en jaarlijks vindt

juiste uitvoering.

er technische controle plaats van de gehele installatie.
Binnen alle pakketten is het mogelijk schoonmaakproducten op te nemen in de leveringsomvang.
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Met Reinders Waterbehandeling
heeft u een sterke partner.
 Technische ondersteuning
voor uw bedrijfsvoering.
 Een vraagbaak voor wijzigingen
in de installatie, onderhoud
en reiniging
 Een adequaat service team.

 Training van het personeel.
 Updates omtrent nieuwe technieken.
 Ondersteuning bij energie
en kosten besparing.
 Ondersteuning bij
hygiëne vraagstukken.

Wilt u ook de
juiste ondersteuning?
Maak dan snel een afspraak en ontvang deze leuke
Reinders zwembandjes voor de kleine zwemfanaten!

T 050 541 16 00

E Info@reindersbv.nl

Reinders Waterbehandeling BV
Koningsweg 33,

T 050 541 16 00

9731AR Groningen

E Info@reindersbv.nl

