Uw zorg voor het milieu
in onze goede handen

Vetafscheiders
ledigen, reinigen
en inspecteren

Periodiek ledigen garandeert een optimale werking

De wet en het milieu vragen er om dat u vet en slib
afscheidt uit uw afvalwater. Van der Velden Rio
leringsbeheer biedt daarvoor een werkelijk comple
te oplossing aan. We plaatsen en repareren afschei
ders, maar we verzorgen ook het legen, reinigen en
de afvoer van de verzamelde afvalstoffen. Zelfs de
volledige administratieve afhandeling is bij ons in
goede handen. En dat alles tegen vaste tarieven.

Vet en slib zijn ongewenste stoffen in het afvalwater.

Wij kunnen u van een goed onderbouwd advies voor-

De wetgever heeft daarom voorschriften opgesteld om

zien en er voor zorgen, dat u aan alle wettelijk geldende

zo de lozing van vethoudend afvalwater te beperken.

normen voldoet (NEN-EN 1825-1 en 2). Ook de levering,

Dit zal vaak betekenen dat een afscheidingsinstallatie

installatie en reparatie van de afscheider kunnen door

geplaatst moet worden om te voorkomen dat dit afval-

ons worden verzorgd. Het preventieve onderhoud, de

water in het riool terecht komt. Bij veel bedrijven is dat

noodzakelijke periodieke reiniging inclusief de afvoer en

zelfs een wettelijke verplichting. Maar ook zonder die

verwerking van het vrijkomende afval is geregeld. Met

wettelijke dwang wilt u natuurlijk niet dat uw bedrijfs-

één contact geeft u de zorg over de goede werking van uw

voering tot milieuschade leidt.

vetafscheider in vertrouwde en professionele handen.

Juist daarom is het van belang dat u zich laat adviseren

Werking

door een echte expert: Van der Velden Rioleringsbeheer.

De afscheider is een speciaal geconstrueerde put of een
combinatie van meerdere putten, waarin het afvalwater
wordt verzameld. Door een juiste dimensionering komt
het afvalwater volledig tot rust. Vet, water en slib scheiden zich door opdrijving van elkaar. Dit opdrijven is het
werkingsprincipe van de afscheider. De zware elementen, het slib zal juist bezinken. Om dit proces goed te
laten werken is het belangrijk dat de afmetingen van
een afscheider goed berekend moeten worden (zie ook
www.capaciteitsberekening.nl). Als deze te klein zijn, zal
de verblijftijd te kort zijn, waardoor de werking van de
afscheider onvoldoende is en er vet en/of slib doorslaat
naar het gemeenteriool.
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nue chemische inwerking van de inhoud van de afscheider
of doordat de omgeving agressief is voor de materialen. Wij
zorgen ervoor dat schade bij onderhoud wordt vastgesteld.
Daarmee voorkomen we dat de handhavende instantie dit
moet constateren en eventueel zal sanctioneren.

Periodiek onderhoud
Bij het periodieke onderhoud verwijdert Van der Velden
Rioleringsbeheer alle verzamelde afvalstoffen uit de
afscheidinginstallatie(s). Door bij het legen van de
afscheider de dikte van de vetlaag en de sliblaag vast
te stellen, bepalen we voor u de juiste frequentie van
onderhoud, zodat u kunt voldoen aan de eisen van huidige

Tarieven

wetgeving. Dat is belangrijk. Een te volle vetafscheider

In haar kostenopbouw wil Van der Velden Riolerings-

verliest immers zijn werking en zal uiteindelijk kunnen

beheer graag optimaal transparant zijn. Advies, levering

leiden tot verstoppingen van het riool.

en installatie van de afscheiders wordt daarom vooraf
geoffreerd en daarna zonder verrassing gefactureerd. Ook
in het aansluitend onderhoud werken we volgens vaste
tarieven en rekenen wij vaste prijzen die ook de inzamelen afvaladministratie- en de verwerkingskosten omvatten.
Wij berekenen daarbij géén voorrijkosten en manuren.

Duurzaam
Het afval uit afscheidingsinstallaties wordt op een
verantwoorde wijze verwerkt. Hiervoor heeft Van der
Velden Rioleringsbeheer een eigen verwerkingsinstallatie. Daar wordt het ingezamelde afval gescheiden in de
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deelstromen vet, slib en water, en biologisch gezuiverd.

Tijdens het leegzuigen van de put reinigen wij de afschei-

Het afgescheiden vet en slib wordt nuttig toegepast als

der met water onder hoge druk. Dat is van belang voor

grondstof voor biodiesel of elektriciteitsproductie. U neemt

de levensduur van de afscheider. Na het schoonmaken

met uw afscheider verantwoordelijkheid voor het milieu,

zullen onze specialisten uw afscheider ook keer op keer

Van der Velden Rioleringsbeheer voor uw afvalstromen.

onderwerpen aan een grondige technische inspectie. Alle
delen, zoals remschotten, in- en uitlaat coating worden
hierbij nauwkeurig geïnspecteerd.

Vervanging
Hoewel Van der Velden Rioleringsbeheer kiest voor de beste afscheidingsinstallatie, heeft ook deze niet het eeuwige
leven. In praktisch alle gevallen wordt dat veroorzaakt
doordat de constructie te zeer is aangetast door de conti-

www.vandervelden.com/vetafscheiders
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Specialismen
Afscheiders zijn een specialisme van Van der Velden

Rioleringen ontstoppen

Rioleringsbeheer. Maar uiteraard doet ons bedrijf meer.

Jaarlijks verhelpen wij meer dan 100.000 rioolcalamiteiten.

We bestrijken de volle breedte van rioleringsbeheer

Een verstopping of storing komt altijd onverwacht en altijd

en u bent bij ons dus ook aan het juiste adres voor

ongelegen. Daarom heeft Van der Velden R
 ioleringsbeheer

bijvoorbeeld rioleringsbeheer, reinigen, inspecteren en

24/7 en 365 dagen per jaar bij u in de regio storingsunits

ontstoppen, repareren, vervangen en renoveren en het

paraat staan en daardoor is onze responstijd zeer kort.


keuren op vloeistofdichtheid. Wij beschikken over (soms

Deze direct inzetbare units beschikken over alle appara-

zelfs letterlijk) diepgravende kennis en zetten die graag

tuur om problemen te detecteren en op te lossen.

in om u van dienst te zijn.

Rioleringen ontstoppen/reinigen
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Stank detecteren
Vaak is de stank alweer verdwenen als Van der Velden
Rioleringsbeheer ter plekke is. We maken dan gebruik
van neveldetectie. Verdachte rioolleidingen worden
afgesloten, waarna nevel in het systeem wordt gebracht
om het lek snel te lokaliseren.

Rioleringen reinigen
Rioolstelsels voeren vervuiling af, maar vervuilen ook.
Zo groeit de kans op verstoppingen. Van der Velden
Rioleringsbeheer voorkomt problemen en overlast binnen uw bedrijf door regelmatig de werking te controleren en preventief te reinigen.

Reinigen dakgoten en dakdoorvoeren
Naast binnen- en buitenrioleringen zijn ook dakgoten en
dakdoorvoeren een belangrijke schakel in het rioolstelsel.
Van der Velden Rioleringsbeheer houdt deze schakel in
conditie door periodiek te inspecteren en/of te reinigen.

Rioleringen inspecteren
Inspectie geeft inzicht in de kwaliteit van het rioolstelsel.
Van der Velden Rioleringsbeheer maakt daarbij gebruik
van digitale opnameapparatuur. Alle bevindingen leggen
we vast in inspectierapporten desgewenst aangevuld
met een beheeradvies of concreet maatregelenplan.

Reparatie en renovatie
Rioolstelsels zijn doorgaans moeilijk te bereiken. Reparaties betekenden in het verleden dan ook steevast graaf- en
sloopwerk met de bijbehorende herstelwerkzaamheden.
Nu kan Van der Velden Rioleringsbeheer met zijn zeer
innovatieve productlijn S4reno® een groot deel van de
reparaties uitvoeren in een kortere tijd zonder deze
nadelige effecten.

www.vandervelden.com/vetafscheiders
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Opleveringsinspecties
Het vitale belang van een perfect functionerend rioolstelsel vindt zijn weerslag in de zeer gedetailleerde
bestekken die tegenwoordig aan de aanleg ten grond
slag liggen. Om te controleren of het geleverde werk aan
de bestek
eisen voldoet voert Van der Velden Riolerings-
beheer opleveringsinspecties uit voor opdrachtgevers als
gemeenten en aannemers. Een opleveringsinspectie is
een opsomming van geconstateerde gebreken, geclassificeerd conform NEN 3399 en een belangrijk document bij
in de toekomst mogelijk opduikende onvolkomenheden.
Dat betekent minimale overlast voor de gebruikers van
het onroerend goed. Ook als er asbest in het spel is kunnen wij renoveren. Onze medewerkers stemmen de
werkzaamheden af met de gebruikers en zorgen ervoor
dat de werkplek schoon wordt opgeleverd.

Repareren en vernieuwen
Verbouwingen en uitbreidingen vragen ook aanpassingen
van het rioolstelsel. Van der Velden Rioleringsbeheer
voert deze projecten uit op basis van bestekken en heeft
ervaring in de verwerking van alle voorkomende materialen, waarbij u mag denken aan onder meer PVC, PE, PP,
gietijzer, beton en Loro-x.

Plaatsen afscheider
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Professioneel, gerenommeerd
en met een landelijke dekking

Van der Velden Rioleringsbeheer is marktleider in
Nederland met bijna 50 jaar ervaring, een landelijke
dekking en een zeer compleet dienstenpakket, verdeeld
over de clusters: Olie- & Vetafscheiding, Diensten & Service, Beheer & Advies en Renovatie. Van der Velden is
een solide, financieel onafhankelijk familiebedrijf dat
alleen werkt met eigen mensen en eigen middelen. Dat
geeft zekerheid en kwaliteit. Daarnaast mag u er zeker
van zijn dat wij op de meest duurzame manier werken:
CO2 reductie, afvalmanagement en milieuzorg zijn diep
verankerd in ons bedrijf.
hen permanent opleidingen, trainingen en veiligheidscursussen. Veelal vanuit ons eigen opleidingsinstituut,
de VR Academy. Deze rioleringsspecialisten zetten hun
deskundigheid graag in om problemen bij u te verhelpen, of nog liever… te voorkomen. Het werk van Van
der Velden mag in de praktijk vaak onzichtbaar zijn,
verscholen achter muren en bestrating, maar u weet
hoe onmisbaar ware specialisten zijn als het op aanleg,
vervanging en reparatie aankomt.

Natuurlijk beschikken wij over het VCA**-certificaat en
werken wij volgens de eisen van de kwaliteitsnorm ISO
9001 en de milieunorm ISO 14001. Maar de meest complete marktleider word je toch vooral door de mensen
die er werken: specialisten met een ongekend vakmanschap en met een hoge betrokkenheid. Van de Velden
Rioleringsbeheer heeft die mensen en verzorgt voor

www.vandervelden.com/vetafscheiders
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Olie & Vet

Diensten & Service

Renovatie

Beheer & Advies

Samengevat
Van der Velden Rioleringsbeheer biedt u rond vetafscheiders:
• Advies over de optimale capaciteit van een afscheider;
• Levering en installatie van afscheiders;
• Periodiek onderhoud van afscheiders;
• Onderzoek en rapportage over de conditie van afscheiders.

Van der Velden Rioleringsbeheer Buren B.V.
Graafschapsstraat 6a
4116 GE Buren
Telefoon (0344) 57 11 22 / Fax (0344) 57 21 07
Email: vetafscheiders@vandervelden.com
www.capaciteitsberekening.nl

www.vandervelden.com/vetafscheiders
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• Inzameling en verwerking van afval uit afscheiders;

