
Uw partner in waterbeheer

> REMONDIS Rioolservice B.V.

Wij bieden een totale ontzorging op 

het gebied van waterbeheer.

remondisnederland.nl



> WIE ZIJN WIJ

REMONDIS is een moderne dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, recycling en 
waterbeheer. Met onze diensten en innovatieve kennis beschermen en verbeteren wij onze 
leefomgeving. Efficiënt en doelgericht.

REMONDIS is een Duits familiebedrijf, opgericht in 1934. 

Hoewel we over de hele wereld werken en in meer dan 30 

landen actief zijn, kenmerkt ons bedrijf zich door een grote 

regionale betrokkenheid. Wij bundelen onze brede kennis 

en ervaring en zetten onze middelen in om u volledig te 

ontzorgen. Naast onze unieke totaalformule beschikken wij 

over een flinke dosis creativiteit en flexibiliteit, waardoor u 

altijd profiteert van een passende oplossing.

Onze maatschappelijke, economische, maar ook ecologische 

verantwoordelijkheden zijn nauw verweven met elkaar. Het 

is onze missie om als internationaal familiebedrijf met onze 

klanten een langdurig partnerschap aan te gaan en de klant 

structureel te helpen te verbeteren. Wij blijven ondernemen, 

ontwikkelen en innoveren in opdracht van morgen.

Over REMONDIS

Efficiënt en 

doelgericht

Rioolservice

REMONDIS Rioolservice verzorgt maatwerkoplossingen 

op het gebied van onder meer afval-, hemel- en 

oppervlaktewater. Van engineering, advies en realisatie 

tot aan service, onderhoud en beheer. Door de integratie 

van pomptechniek met elektrotechniek, werktuigbouw 

en automatisering in eigen huis, bieden wij u een 

totaaloplossing op het gebied van waterbeheer. Constante 

uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende 

afdelingen en vestigingen, een nauwe samenwerking met 

onze opdrachtgevers én een goede afstemming van onze 

aanpak op hun visie, staan garant voor oplossingen van 

hoge kwaliteit.
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Veiligheid en kwaliteit

In onze oplossingen gaat veel aandacht uit naar veiligheid 

en kwaliteit. Centraal hierin staat ons kwaliteitshandboek, 

waarin het complete kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsysteem 

van ons bedrijf is vastgelegd. Met dit systeem voldoen wij 

aan de eisen van NEN-ISO 9001, ISO 14001 en VCA**. 

Ontstaan er onverhoopt toch storingen? Met vestigingen 

door heel het land en medewerkers die 24 uur per dag en 

365 dagen per jaar voor u klaarstaan, zorgen wij ervoor 

dat deze snel verholpen zijn. Mede dankzij een optimale 

inrichting van onze dienstverlening bouwen wij goede 

relaties op met onze klanten en leveranciers.

Volledig dienstenpakket

REMONDIS Rioolservice is een betrouwbaar bedrijf met 40 jaar ervaring en vestigingen in alle 
delen van het land. U vindt bij ons een compleet pakket aan diensten die elkaar onderling versterken, 
verdeeld over drie clusters. Advies en engineering is hierbij overkoepelend en van toepassing op 
elk cluster.

Service

 ■ Onderhoud en storingen
 ■ Reiniging en inspectie

Projecten

 ■ Nieuwbouw en renovatie

Automatisering

 ■ Telemetrie
 ■ Besturingstechniek

Advies en engineering
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Het klimaat verandert en ook in Nederland ervaren we steeds vaker wateroverlast door 
hevige regenval. Gelukkig staan onze mensen dag en nacht voor u klaar, 365 dagen per jaar! 
Bij calamiteiten zijn wij in staat op te schalen en door onze verschillende vestigingen in 
Nederland hebben wij een landelijke dekking en een korte responstijd. 

Onderhoud en storingen

In onze service wordt het credo ‘voorkomen is beter dan 

genezen’ breed gedragen. Wij voorkomen storingen door 

risicogestuurd onderhoud conform BRL 14020/01[A1], 

waarbij kritische pompsystemen en -installaties met 

een hoger risico worden geïdentificeerd. Door hier extra 

aandacht aan te schenken, voorkomen we storingen en 

sluiten we aan bij uw doelstellingen voor functiegericht 

beheer en onderhoud. Bij het onderhoud noteren wij de 

staat en vervuilingsgraad. Als opdrachtgever ontvangt u 

overzichtelijke rapportages hiervan, waardoor u volledig 

op de hoogte bent van de staat waarin uw systemen en 

installaties verkeren.

Reiniging en inspectie

REMONDIS Rioolservice is gespecialiseerd in het reinigen 

van pompgemalen en zuiveringsinstallaties. Met digitale 

opnameapparatuur inspecteren wij bovendien uw 

rioolstelsel en geven u inzicht in de staat ervan. Wij 

verwerken de digitale gegevens in een inspectierapport, 

dat de basis vormt voor een adviesrapport. Aan de 

hand hiervan begeleiden en ontzorgen wij u bij de 

vervolgwerkzaamheden. Door alles bij ons onder te 

brengen voorkomt u verstoppingen en hoge kosten.

Service

> SERVICE

Voorkomen is beter 

dan genezen
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Of het nu gaat om pompsystemen of -installaties, de afwatering van een woonwijk of een  
industriële toepassing. Van kleine drukrioolunits tot grote polder- of zuiveringsgemalen. Als het  
gaat om waterbeheer voelen we ons bij REMONDIS Rioolservice thuis in iedere branche en bij 
alle soort projecten. Wij zijn dan ook graag uw partner. Of u zicht nu richt op het voorkomen van 
wateroverlast, het controleren van de waterkwaliteit of het op peil houden van het oppervlaktewater. 

Nieuwbouw en renovatie 

Ook voor de nieuwbouw en renovatie van complete 

pompsystemen en -installaties bent u bij ons aan het 

juiste adres. Wij brengen uw situatie volledig in kaart en 

engineeren en realiseren een systeem dat is toegespitst op 

uw situatie. Het resultaat? Een pompsysteem en -installatie 

met een hoog rendement en exact de juiste capaciteit, met 

als gevolg minder slijtage en dus een langere levensduur. 

Wij leveren turnkeyoplossingen voor zowel nieuwbouw als 

renovatie. Vanuit een advies wordt in de engineeringsfase 

werktuigbouw aan elektrotechniek en automatisering 

gekoppeld, om zo een totaaloplossing te realiseren voor 

de opdrachtgever. Hierin werken wij merkonafhankelijk. 

Op onze verschillende vestigingen hebben we bovendien 

pompen en onderdelen op voorraad die direct ingezet 

kunnen worden. Zo waarborgen wij de kwaliteit van ons 

werk zonder de reactietijd uit het oog te verliezen.

Projecten

> PROJECTEN

Ontwerpen, realiseren 

en renoveren
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Waterbeheer is essentieel in een waterrijk land als Nederland. Met het oog op de veiligheid en 
milieubescherming is het van groot belang dat u - als speler in het waterbeheer - uw gemalen, 
stuwen en zuiveringsinstallaties altijd en overal adequaat beheert. Automatisering is hierin een 
belangrijke factor. 

Telemetrie

Actuele gegevens zijn onmisbaar. Het realtime 

beheersysteem i-View verzamelt, verwerkt en toont continu 

automatisch alle gegevens die voor u van belang zijn. Op 

die manier helpt het systeem u om uw beheerproces zo 

efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen. Doordat 

het systeem continu in verbinding staat met alle installaties, 

bent u als beheerder op elk moment op de hoogte van de 

status van deze installaties. Via een krachtige database zijn 

de gegevens van i-View bovendien op eenvoudige wijze te 

koppelen aan externe gegevens, zoals meteorologische data 

van het KNMI of gegevens uit andere bronnen die voor uw 

realtime beheersysteem van belang zijn.

Besturingstechniek

Zoveel klanten, zoveel eisen en wensen. Of het nu gaat 

om een ‘standaard’ besturingskast of een exemplaar 

op maat, volledig ontworpen en gebouwd op basis 

van specifieke eisen; wij zorgen ervoor. Dankzij onze 

deskundige paneelbouwafdeling kunt u vertrouwen op 

een goede en veilige bouw en werking van de gevraagde 

besturingsinstallatie. De besturingsinstallaties van 

REMONDIS Rioolservice kennen een bewezen kwaliteit 

en worden altijd volgens de meest actuele normen op het 

gebied van techniek, veiligheid én duurzaamheid gebouwd 

en afgeleverd. Om de kwaliteit te waarborgen, zijn wij 

REI- en SEI-erkend en zijn wij in het bezit van het IECEx 03- 

certificaat.

Automatisering

> AUTOMATISERING

Kwaliteit en veiligheid
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REMONDIS Rioolservice denkt mee in oplossingen. Via doeltreffend 
juist advies en juiste engineering gedurende het hele proces 
worden systemen en installaties constant geanalyseerd 
en geoptimaliseerd. Alleen zo kunnen wij optimale 
maatwerkoplossingen bieden en deze constant 
verbeteren. 

Wij brengen uw complete stelsels, systemen en installaties 

in kaart en combineren deze informatie met inspectie-, 

storings- en onderhoudsrapportages. Alle gegevens 

worden vervolgens geanalyseerd. Zo kan blijken dat 

(wederkerende) storingen voortkomen uit andere 

problemen. Analyse hiervan leidt tot adviesvoorstellen 

die aansluiten bij de visie van u als opdrachtgever, 

waarmee wij inzetten op constante optimalisatie. Deze 

adviezen kunnen zich richten op de korte termijn door 

aanpassing van bijvoorbeeld de reinigingsfrequentie of 

een andere pompkeuze. Maar natuurlijk wordt ook naar 

de lange termijn gekeken door het stelsel volledig door 

te rekenen en eventueel opnieuw te engineeren. Voor dit 

alles kunt u vertrouwen op REMONDIS, dat ook het gehele 

realisatie- en onderhoudsproces op zich neemt. Dit brengt 

ons weer aan het begin van de cyclus. 

De cyclus van REMONDIS Rioolservice

> RIOOLSERVICE

Duurzaamheid

Bij REMONDIS Rioolservice staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Zowel ecologisch, gericht  
op een betere wereld, als veiligheids- en ontwikkelingstechnisch, gericht op een duurzame  
arbeidsrelatie met onze medewerkers.

Duurzame arbeidsrelatie

Veiligheid is een van onze speerpunten. Onze medewerkers 

zijn de kern van ons bedrijf en daarmee de toekomst van  

ons bestaan. Wij maken ons hard voor een veilige en 

duurzame werkomgeving, investeren stevig in de opleiding 

en ontwikkeling van onze mensen en werken op die manier 

aan een betere toekomst.

Voor een betere wereld

Om tot een betere wereld te komen, zetten wij onder 

meer in op vermindering van de CO2-uitstoot. Zo hebben 

we ons wagenpark vernieuwd door de aanschaf van 

milieuvriendelijkere bussen. Ook hebben we een meerjaren-

energiemanagementplan waarin wij onszelf jaarlijks doelen 

stellen en specifieke maatregelen treffen om onze  

uitstoot terug te dringen.

Ecologisch en veilig
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REMONDIS 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 

vestigingen en deelnemingen in 35 landen 

in Europa, Azië en Australië. Hier werken 

meer dan 30.000 medewerkers voor circa 30 

miljoen burgers en vele duizende bedrijven. 

Op het hoogste niveau. In opdracht van de 

toekomst.

REMONDIS Nederland B.V.
Postbus 31 // 7130 AA Lichtenvoorde // Nederland
T 0900 0955
info@remondis.nl // remondisnederland.nl©
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