Altijd een perfect functionerend
riool voor bedrijfsleven & industrie

Een vlekkeloze
bedrijfsvoering dankzij
doordacht rioleringsbeheer

Keuren op vloeistofdichtheid

Uw riool komt vaak pas in beeld als het ‘mis’ gaat.
Van der Velden Rioleringsbeheer geeft liever eerder
aandacht. Met doordacht rioleringsbeheer kunnen
we problemen voorkomen en kunnen we u grip op
de kosten geven. Dankzij deze aandacht, kunt u
zich focussen op wat écht uw aandacht vraagt:
uw business.
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U moet door.
Dat begrijpen we bij Van der Velden
Het bedrijfsleven kan wachten op problemen met de

trend in de markt. Zo biedt Van der Velden een uiterst

riolering óf ze voor zijn. Van der Velden Rioleringsbeheer

compleet aanbod, dat zeer nauw aansluit op de vraag van

ziet dagelijks hoe slijtage, verstoppingen of nieuwe

het bedrijfsleven. U kiest met Van der Velden voor duur-

milieueisen zorgen voor overlast, onverwachte kosten en

zaamheid, professionaliteit, kostenbeheersing en rende-

verstoring van de bedrijfsvoering. Dat willen we graag

ment op lange termijn. Maar ook voor one-stop-shop via

voor zijn. Als grootste specialist in riolering kunnen

één vast contactpersoon en voor een beter rendement.

we rioleringsproblemen met goed beheer voorkomen.

Kosten worden transparant en beheersbaar. U krijgt weer

Kosten worden zo beheersbaar en u kunt zich volledig

grip op uw riolering.

focussen op uw core business. We hebben voor elk bedrijf
en voor elk rioolstelsel het materieel en de mankracht in

Integraal rioleringsbeheer

huis om probleemloos functioneren van de riolering te

U wilt als bedrijf geen omkijken hebben naar uw riole-

waarborgen. Maar ook om in geval van calamiteiten met

ringssystemen. Want als u eerlijk bent… heeft u wel

kennis en materieel adequaat te kunnen ingrijpen. Want

wat anders aan uw hoofd. Goed dus dat Van der Velden

u moet door. Dat begrijpen we bij Van der Velden.

Rioleringsbeheer vooral uw rioleringssystemen aan haar
hoofd heeft. Wij realiseren probleemloos beheer voor
steeds meer bedrijven onder het motto: ‘Doe uw riool
de deur uit’. Daarvoor stellen we eerst de status van uw
rioleringssysteem vast. Is het rioolstelsel in een optimale
conditie, dan zorgen we dat het zo blijft met een beheersplan, waarin aard en frequentie van inspectie en onderhoud zijn vastgelegd. Blijkt uit de inspectie dat uw rioolstelsel niet in optimale conditie verkeert? Dan hebben
wij de expertise in huis om dit op het gewenste niveau te
brengen. We willen u grip op de kosten geven en daarin
gaan we heel ver. Zo bieden we u een vast uurtarief voor
een servicemonteur of tarieven per type werk en zelfs een
ontstoppingsfonds voor specifieke vastgoedobjecten. Ook
een verzekering die verdere kosten voor verstoppingen

Breed werkterrein, brede expertise

voorkomt is mogelijk. Ultiem kunnen we het onderhoud

Van der Velden Rioleringsbeheer beschikt over de

van uw riolering volledig overnemen tegen een vaste

expertise, de mankracht en het eigen materieel om elk

prijs waarbij de voorwaarden zijn vastgelegd in een SLA

rioolstelsel te beheren. Dat voorkomt problemen. Als

(Service Level Agreement).

zaken onverhoopt alsnog escaleren kunnen wij dankzij
onze landelijke dekking met een korte responstijd erger
voorkomen. Van der Velden voelt zich even goed thuis
op een complex farmaceutisch bedrijfsterrein als in een
restaurant. Al sinds 1965 bewijst Van der Velden dat het
bedrijven als dat van u volledig kan ontzorgen.
Van der Velden Rioleringsbeheer biedt een breed en
gespecialiseerd dienstenpakket aan. We blinken uit in
digitaal rioleringsbeheer, rioolinspecties, innovatieve
reparatie- en renovatieoplossingen, moderne materialen
en geavanceerde reinigingsunits. Daarmee zetten we de

www.vandervelden.com/bedrijven
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Specialismen
Rioleringen ontstoppen
Als integraal rioleringsbeheerder kent Van der Velden

Jaarlijks verhelpen wij meer dan meer dan 100.000 riool-

Rioleringsbeheer ook specialismen. Wij onderscheiden

calamiteiten. Een verstopping of storing komt altijd onver-

ons daadwerkelijk op onder meer het gebied van ontstop-

wacht en altijd ongelegen. Daarom heeft Van der Velden

pingen, rioolinspecties, stankdetectie, reparaties en reno-

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

vaties. Maar ook als u als bedrijf verbouwt en uitbreidt

storingsunits paraat staan en daardoor is onze responstijd

kunt u gebruik maken van onze brede en vaak (zelfs let-

zeer kort. Deze direct inzetbare units beschikken over alle

terlijk) diepgaande kennis van rioleringsbeheer.

apparatuur om problemen te detecteren en op te lossen.

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/bedrijven

|5

Vet- en olieafscheidingsinstallaties
Een aparte activiteit van Van der Velden Riolerings
beheer is het plaatsen van afscheidingsinstallaties.
Naast de plaatsing onderhouden wij ook de reiniging
en het onderhoud volgens strenge milieuregels. Voor
garagebedrijven, pompstations en werkplaatsen onderhouden we olieafscheidingsinstallaties, voor de horeca
vetafscheidingsinstallaties.

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

Voor de afvoer en verwerking van het afval beschikken

ervaring in de verwerking van alle voorkomende materi-

wij over eigen duurzame afvalrecyclingcentrales. Van

alen, waarbij u mag denken aan onder meer PVC, PE, PP,

der Velden verwerkt de restproducten niet alleen fysiek,

gietijzer, beton en Loro-x.

maar ook administratief conform de milieuwetgeving.

Plaatsen vetafscheider
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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/bedrijven
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Olie & Vet

Diensten & Service

Renovatie

Beheer & Advies

Samengevat
Van der Velden Rioleringsbeheer biedt u als bedrijf:
• Een vlekkeloos functionerend riool, dus: ongestoorde bedrijfsvoering;
• Snel inzicht in de kwaliteit van uw riolering, gevolgd door planmatig beheer;
• Grip op problemen, grip op kosten;
• Zeer ervaren en betrokken vakmensen die dag en nacht klaar staan.

Van der Velden Rioleringsbeheer B.V.
Schouwrooij 4, 5281 RE Boxtel
Postbus 395, 5280 AJ Boxtel
Tel. (0411) 66 10 30 / Fax (0411) 66 10 31
info@vandervelden.com

www.vandervelden.com/bedrijven
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• Alle disciplines onder één dak, met één aanspreekpunt;

