AUDIT MEETVOORZIENING
VOOR BEPALEN
VUILVRACHT
Betrouwbare afvalwatergegevens zijn
voor waterschappen en bedrijven
van groot belang. Deze gegevens
worden onder andere gebruikt om
verantwoording af te leggen aan
bevoegd gezag en de zuiveringsheffing
vast te stellen. Voor het bepalen van
deze zuiveringsheffing wordt het debiet
gebruikt, samen met gegevens over de
afvalwatersamenstelling. Deze
samenstelling wordt bepaald door
monsters te analyseren. De benodigde
monsters worden door debietproportionele monstername verkregen.
Om betrouwbaar de zuiveringsheffing te
kunnen meten, moet de hele keten van
debietmeting, monstername en analyse
juist worden uitgevoerd. IMD beschouwt
de totale meetsituatie, inclusief het
gebruik, beheer en onderhoud van de
installaties. IMD controleert en verbetert
deze keten m.b.v. een audit en een
verbetertraject. We kijken daarbij door
de bril van de regelgeving, waarvan de
vernieuwde NEN 6600-1 deel uitmaakt.

EEN AUDIT BIJ IMD WORDT ALS
VOLGT UITGEVOERD:
Inventarisatie van de beschikbare
gegevens
(tekeningen, kalibratierapporten,
procedures).
Analyse van de (meet)data.
Interviews met betrokken
werknemers.
Controle van de werking van de
meetopstelling.
Controle van instellingen van
apparatuur.
Rapportage en evaluatie.
Begeleiden uitvoering verbeteringen.
Training.
Nazorg.
Na de audit en uitvoering van het
verbetertraject (opvolging van de
aanbevelingen) voldoen de meting en
bemonstering aan wet- en regelgeving.

AUDIT UIT LATEN VOEREN?
WIJ VERTELLEN U GRAAG ONZE
MOGELIJKEDEN!

www.imd-ma.nl | info@imd-ma.nl | 055 - 368 1414

LOCATIES

In relatie tot het
totaalproces

MONSTER
Beheer, onderhoud,
representativiteit,
werking,
instellingen

UITWERKING: RAPPORT, FACTSHEET, ACTIELIJST & PRESENTATIE

DEBIETMETING

DATA

Beheer,
onderhoud, inbouw,
werking, instellingen

IMD is specialist in debietmetingen en
monstername. We ontwerpen,
installeren en onderhouden al 50
jaar debietmetingen en monsternameapparatuur. Onze mensen zijn daarom
in staat om in korte tijd zorgvuldig
metingen en bemonsteringen te
controleren. Verbeteringen gaan in
overleg en met een pragmatische
aanpak. Als we tijdens de audit al
verbeteringen door kunnen voeren,
doen we dit gelijk!

NA ONZE AANPAK VOLDOET DE
METING EN MONSTERNAME
GEGARANDEERD AAN DE
ACTUELE WET- EN REGELGEVING.

Controle d.m.v.
dataloggers

VOORDELEN:
Zorgvuldige, complete en snelle
beoordeling.
Gedetailleerde rapportage met
bevindingen en aanbevelingen.
Directe en pragmatische aanpak.
IMD neemt de organisatie mee in de
verbeterslag, waardoor de
verbetering blijvend is.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via
+31 (0)55 - 368 1414
of stuur een e-mail naar
info@imd-ma.nl
www.imd-ma.nl

BRUIKBARE DATA BEGINT
MET FITTE METINGEN

