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Reinigen van riolen, putten en kolken 
 
 
VERKLARING VAN KIWA 

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door 

Riool.nl 
uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa-

beoordelingsrichtlijn K10014 “Reinigen van riolen, putten en kolken”, d.d. 2017-12-01 voor de 

toepassingsgebieden: 

 

• Reinigen van riolen en putten. 

 

 
Luc Leroy 

Kiwa 

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

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

 

Onderneming 

Riool.nl 

Hallenweg  7 

2316 JX  LEIDEN 

Tel. 071 522 26 88 

Fax 071 524 18 08 

info@riool.nl 

www.riool.nl 

 

 

 

 

Vestigingen 

- Alphen aan den Rijn 

- Dordrecht 

- Leiden 

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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Reinigen van riolen, putten en kolken 

 

PROCESSPECIFICATIE 

 

Algemene beschrijving van het proces 

• Reinigen van riolen en putten conform BRL K10014; 

 

Voortbrengingsproces 

Het proces van reinigen van riolen, putten en kolken 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: 

• Riool.nl te Leiden; 

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 wijzigingsblad bij BRL K10014 

 

 


