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Rioolservice  
Als wij u vragen wat u van uw rioolsysteem verwacht dan zult u zeer waarschijnlijk uw wenkbrauwen 
optrekken en zeggen: “Dat het werkt!” En zo is het. Vaak komt het riool pas in beeld als er iets mis 
is. Onze 24-uurs serviceafdeling weet er alles van.  Als het riool niet werkt door hevige regenval 
of storingen dan is spoed geboden. Binnen een mum van tijd zijn onze vakmensen ter plekke en 
verhelpen het probleem. U kunt weer opgelucht ademhalen en overgaan tot de orde van de dag.

Breed dienstenpakket 

Wij van REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V. willen 

problemen graag voor zijn. Daarom bieden wij gemeenten, 

waterschappen en het bedrijfsleven een breed diensten-

pakket waarmee wij onze klant volledig ontzorgen. U kunt 

bij ons terecht voor het gehele traject vanaf de adviesfase 

voor nieuwe pompinstallaties tot en met de realisatie en het 

onderhoud ervan. Ook voor digitaal rioleringsbeheer, rioolin-

specties alsook voor het reinigen van rioleringen, persleidin-

gen, slibkelders en vetputten bent u bij ons aan het juiste 

adres. Mochten er onverhoopt toch storingen ontstaan dan 

is dat geen probleem. Op onze verschillende vestigingen, 

verspreid over Nederland, staan onze medewerkers 24 uur 

per dag, 365 dagen per jaar voor u klaar!

Een breed scala aan kennis 

en ervaring

Alles onder één dak 

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice behoort tot de 

REMONDIS-groep, wereldwijd één van de grootste dienst-

verleners op het gebied van recycling, service en water. 

Innovatieve diensten en producten voor een schoon milieu 

en een leefbare toekomst staan centraal in onze onder-

nemersfilosofie. REMONDIS Dusseldorp Rioolservice is een 

solide bedrijf met ruim 30 jaar kennis en ervaring op het 

gebied van riool- en pompsystemen. Wij bieden een zeer 

compleet dienstenpakket verdeeld over de clusters: Nieuw-

bouw en Renovatie, Service en Onderhoud en Reiniging en 

Inspectie. Bij ons vindt u alle diensten onder één dak, hoe 

praktisch is dat?

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV

Nieuwbouw en Renovatie Service en Onderhoud Reiniging en Inspectie Advies

Installatie en 

bedrijfsvaardig 

opleveren van 

pompinstallaties

24/7 storingsdienst,

preventief en correctief 

onderhoud aan 

pompinstallaties

Rioolreiniging en inspectie, 

reinigen van persleidingen 

en slibkelders 

Rekenkundige modellen, 

advies middels een 

stappenplan
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Een storing of revisie? 

Capaciteit is bij ons geen 

enkel probleem

Uw riool, onze zorg

U kunt de zorg van voor uw rioolsysteem volledig aan ons 

overdragen. Na een grondige inspectie stellen wij samen 

met u een meerjarig beheersplan op.  In deze totaaloplos-

sing, gebaseerd op  duurzame keuzes,  zijn al uw wensen 

meegenomen zodat het plan volledig voldoet aan uw eisen. 

Daarbij kijken wij verder dan alleen de aanschafkosten, 

wij kiezen voor een totaalaanpak: wij maken een grondige 

analyse van de technische staat, de onderhoudskosten, het 

energieverbruik en de positie van het gemaal binnen het 

stelsel. Hierdoor houdt u grip op de kosten en komt u niet 

voor onaangename verrassingen te staan. Bovendien zijn 

wij op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving 

ten aanzien van milieu en veiligheid en zorgen wij ervoor 

dat uw riolering hieraan voldoet. Voor u een zorg minder! 

Onze mensen 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal, zij zijn immers de spe-

cialisten die aan uw rioolstelsel of pomp werken en met u in 

contact treden. Binnen ons bedrijf, met Achterhoekse roots, 

heerst een prettige no-nonsense cultuur. Naast de hands-on 

mentaliteit en grote betrokkenheid kenmerken onze mensen 

zich door hun loyaliteit, wij kennen voornamelijk langdurige 

dienstverbanden. Al onze medewerkers zijn in het bezit van 

het VCA** certificaat, het certificaat Veilig Werken in Riolen, 

Veilig Werken Langs de Weg en zijn bovendien conform NEN 

3140 geschoold. Om het kennisniveau van onze vakmensen 

op peil te houden organiseren wij voortdurend opleidingen, 

trainingen en veiligheidscursussen. Naast het scholen van 

eigen personeel investeren wij graag in de jeugd en stellen 

als Erkend Leerbedrijf,  continu stage- en leerplekken ter 

beschikking.  

Naast vakkundig en gemotiveerd personeel beschikken wij 

over volledig uitgeruste voertuigen, voorzien van de mo-

dernste apparatuur. Deze ‘rijdende’ werkplaatsen zijn onder 

meer uitgerust met een hogedrukreinigings- en ontstop-

pingsunit, een noodaggregaat en alle benodigde reserveon-

derdelen. Daarnaast zijn er altijd vacuüm hogedrukcombina-

ties beschikbaar om putten te ledigen. Kortom, wij hebben 

alles in huis om u volledig van dienst te zijn!
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Thuis in elke branche 

Of het nu gaat om pompsystemen voor rioleringen, voor 

de afwatering van een woonwijk, een sportcomplex of een 

ziekenhuis, REMONDIS Dusseldorp Rioolservice voelt zich 

thuis in iedere branche. Gelukkig hebben pompsystemen 

over het algemeen een lange levensduur, maar als ze defect 

zijn dan moeten ze ogenblikkelijk worden vervangen. Op 

onze verschillende vestigingen hebben wij pompen op 

voorraad die per direct ingezet kunnen worden. Hiermee 

wordt verdere schade en ongemak voorkomen. Heeft u het 

onderhoud en het beheer van uw pompsystemen bij ons 

ondergebracht dan voorkomt u calamiteiten. Onze technici 

zullen uw systeem onderhouden en indien nodig renoveren, 

zodat het weer jaren volop in bedrijf kan.

Nieuwbouw van pompsystemen 

Ook voor de nieuwbouw van een compleet pompsysteem 

bent u bij ons aan het juiste adres. Wij brengen uw situatie 

volledig in kaart en ontwerpen en realiseren een systeem 

toegespitst op uw situatie. Hierdoor beschikt u over een 

pompsysteem met een hoog rendement en exact de juiste 

capaciteit hetgeen minder slijtage en daarmee een langere 

levensduur tot gevolg heeft.

Nieuwbouw en renovatie 
van pompsystemen

Onze technici onderhouden 

uw systeem
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Service en onderhoud:
24 uur per dag, 7 dagen per week
Periodiek preventief onderhoud voorkomt stagnaties en daarmee storingen. Mochten er onverhoopt 
toch storingen ontstaan, dan is dat geen probleem. Onze mensen staan altijd voor u klaar.

De serviceteams verzorgen 

ook het reguliere onderhoud 

van uw rioolsystemen

Service

Het klimaat verandert, ook in Nederland ervaren we steeds 

vaker wateroverlast door hevige regenval. De capaciteit van 

riool- en pompsystemen voldoet lang niet altijd waardoor 

in een korte tijd veel storingen ontstaan. Juist in dit soort 

extreme gevallen is het van essentieel belang om snel te 

handelen om verdere schade te voorkomen. Gelukkig staan 

onze mensen dag en nacht voor u klaar, 365 dagen per jaar! 

Door onze verschillende vestigingen in Nederland hebben 

wij een landelijke dekking en een zeer korte responstijd. Uw 

melding wordt altijd binnen 15 minuten behandeld, hierdoor 

weet u precies wat er gaat gebeuren en wanneer.

> REMONDIS DUSSELDORP RIOOLSERVICE

Onderhoud

U bent het vast met ons eens dat voorkomen beter is dan 

genezen. Bovendien is preventief onderhoud van uw (druk)

riolering of pompsysteem voordeliger en uw bedrijfsvoering 

wordt niet belemmerd. Het onderhoud van uw systeem is 

bij onze specialisten in goede handen. Wij stellen graag 

samen met u een transparant onderhoudscontract op, 

hierdoor bent u volledig op de hoogte van de staat waarin 

uw systeem verkeert en de preventieve interventies die wij 

voor u uitvoeren.



Gemalen 

Gemalen zijn een essentieel onderdeel in een goed 

functionerend rioolstelsel. Waterschappen en gemeenten 

maken graag gebruik van onze jarenlange expertise op 

het gebied van het ontwerpen, realiseren, onderhouden 

en reinigen van gemalen en rioolsystemen. Tijdens het 

onderhoud maken wij gebruik van speciaal voor ons 

ontwikkelde Safety-units die de veiligheid van onze 

medewerkers te allen tijde waarborgt.

Straatkolken 

Straat- en trottoirkolken vergen een regelmatige 

schoonmaakbeurt. Wij leveren complete service op dit 

gebied. Uw kolken worden tot op de bodem geledigd 

en gereinigd. Defecte kolken, verstopte afvoerleidingen, 

ontbrekende en/of defecte deksels en stankschermen; 

niets ontgaat onze medewerkers. Alles wordt digitaal 

geregistreerd zodat u exact op de hoogte bent. Het inmeten 

van kolken middels GPS apparatuur behoort ook tot de 

mogelijkheden.
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Reiniging en inspectie:
helderheid in alle opzichten

Vetafscheiders

Als horecaondernemer of slachterij bent u verplicht om een 

vetafscheider te gebruiken om te voorkomen dat vet in het 

gemeentelijk riool terecht komt en daarmee verstoppingen 

veroorzaakt. Bovendien bent u, conform de NEN-EN 1825-1 

en 2, verplicht om de vetafscheider periodiek te laten 

inspecteren en te onderhouden. Deze zorg nemen wij graag 

voor u uit handen. Onze goed opgeleide professionals 

beschikken over de juiste apparatuur en zorgen ervoor 

dat uw vetafscheider op tijd wordt geledigd en gereinigd. 

Uw afval wordt bovendien conform de milieuwetgeving 

verwerkt. Is uw vetafscheider aan vervanging toe? Ook voor 

het leveren en installeren van een nieuw exemplaar bent u 

bij ons aan het juiste adres. 

Vakkundige reiniging en 

inspectie van rioolsystemen 

is essentieel om een goede 

afvoer van rioolwater te 

kunnen waarborgen

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice kan met digitaal opname apparatuur de staat van uw 
rioolstelsel inspecteren. Deze digitale gegevens verwerken wij in een inspectierapport dat vervolgens 
ten grondslag ligt aan een reinigingsschema. Door alles bij ons onder te brengen voorkomt u 
verstoppingen en hoge kosten. Voor het reinigen van uw riool op een milieuverantwoorde wijze 
zetten wij onze Recycler in. Deze zeer geavanceerde rioolreiniger werkt op basis van waterrecycling. 
Het water uit het opgezogen slib wordt hergebruikt en de verkeersbewegingen van de wagen worden 
tot een minimum beperkt.
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Advies
Als u herhaaldelijk problemen ondervindt van persleiding verstoppingen of een niet goed werkend 
systeem dan wordt het tijd om extra kennis in te zetten. REMONDIS Dusseldorp Rioolservice heeft 
deze kennis en ervaring in huis. Onze  engineering rekent gemalen en afvalwatersystemen door 
middels een theoretisch rekenmodel. Met deze methodiek brengen wij complete drukrioolstelsels en 
individuele gemalen hydraulisch in kaart en maken we de ketenanalyse inzichtelijk.

Meer informatie 

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u 

graag vrijblijvend advies? Neem contact met ons op. Wij 

staan u graag te woord! 

> REMONDIS DUSSELDORP RIOOLSERVICE

Wij staan u graag bij met 

raad en daad, van A tot Z



REMONDIS Dusseldorp Rioolservice is een 

onderdeel van de REMONDIS Groep, één 

van ‘s werelds grootste dienstverleners 

voor recycling, service en water. De 

ondernemingen van deze groep beschikken 

over meer dan 500 filialen en deelnemingen 

in 35 landen in Europa, Azië en Australië. Hier 

werken meer dan 30.000 medewerkers voor 

circa 30 miljoen burgers en vele duizenden 

bedrijven. Op het hoogste niveau. In opdracht 

van de toekomst.

Vestiging Lichtenvoorde
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
Albert Schweitzerstr. 31 // 7131 PG Lichtenvoorde

Vestiging Ermelo
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
Tolweg 9 // 3851 SL Ermelo 

Vestiging Hardenberg
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
J. Weitkamplaan 10d // 7772 SE Hardenberg 

Vestiging Leek
REMONDIS Dusseldorp Rioolservice BV
Kapteynlaan 23a // 9351 VG Leek

Vestiging Holten
FMH Pompservice BV
Ondernemersweg 19 // 7451 PK Holten 

Nederland // T +31 544 395555
info@remondis.nl // remondisnederland.nl©
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