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Rioleringsonderhoud huisaansluitingen 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Met dit op basis van BRL K10020 "Rioleringsonderhoud huisaansluitingen" d.d. 2020-04-01, conform het 

Kiwa-Reglement voor Certificatie afgegeven procescertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd 

vertrouwen bestaat dat de door 

vandervalk+degroot 
verrichte werkzaamheden bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties 

voldoen, mits in het contract met de opdrachtgever is vermeld dat de werkzaamheden worden verricht 

conform dit procescertificaat en dat het eindresultaat voldoet aan de daaraan gestelde prestaties, zoals in 

de BRL zijn vastgelegd. 

Toepasingsgebieden: 

• Ontstoppen 

• Reinigen 

• Inspecteren 

• Advisering 

• Repareren, vervangen of vernieuwen 

 

 
Ron Scheepers 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Onderneming 

Vandervalk+Degroot B.V. 

ABC Westland 231 

2685 DC  POELDIJK 

Postbus 62 

2685 ZH  POELDIJK 

Tel. +31 174 247 474 

Info@valkdegroot.nl 

www.valkdegroot.nl 

KvK 27164940 

 

 

Werkmaatschappij 

Vandervalk+Degroot 

Einsteinstraat 8 

5051 DR  GOIRLE 

Tel. 013 531 35 00 

zuid@valkdegroot.nl 

www.valkdegroot.nl 

KvK 18025219 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 

Postbus 70 

2280 AB  RIJSWIJK 

Tel. 088 998 44 00 

Fax 088 998 44 20 

info@kiwa.nl 

www.kiwa.nl 

Certificatieproces  

bestaat uit initiële en  

periodieke beoordeling  

van: 

• kwaliteitssysteem 

• proces 
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Rioleringsonderhoud huisaansluitingen 

 

 

PROCESSPECIFICATIE 

 

Algemene beschrijving van het proces 

• Ontstoppen conform BRL K10020 

• Reinigen conform BRL K10020 

• Inspecteren conform BRL K10020 

•  Advisering conform BRL K10020 

•  Repareren of vernieuwen conform BRL K10020 

 

Voortbrengingsproces 

Het proces van ontstoppen reinigen, inspecteren, adviseren en repareren, vervangen of vernieuwen aan niet openbaar riool bestaat uit: 

• het overeenkomen met de opdrachtgever welke werkzaamheden hoe en wanneer moeten worden uitgevoerd; 

• het voorbereiden van de werkzaamheden, waarbij alle relevante gegevens voor aanvang beschikbaar moeten zijn; 

• het uitvoeren van de werkzaamheden conform opdracht, inclusief rapportage over uitgevoerde werkzaamheden; 

• het uitvoeren van controles op de uitgevoerde werkzaamheden; 

• het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden; 

• het nemen van maatregelen om de kwaliteit van het reinigen indien nodig te verbeteren. 

 

 

WENKEN VOOR DE AFNEMER 

 

Inspecteer bij aflevering of: 

• geleverd is wat is overeengekomen; 

• de uitgevoerde werkzaamheden visueel geen gebreken vertonen; 

• een volledige rapportage is opgesteld. 

 

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: 

• Vandervalk+Degroot B.V.; 

en zo nodig met: 

• Kiwa Nederland B.V. 

 

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl. 

 

 

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste versie van BRL K10020 

 

 


