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  Wognum, 12 januari 2017 
  
 

Geachte relatie, 
  
  
Hierbij ontvangt u onze jaarlijkse nieuwsbrief met een terugblik op de afgelopen periode en een 
vooruitblik met de nieuwe ontwikkelingen en verwachtingen voor de komende periode. 
 
 
Algemeen 
   

Het jaar 2016 was voor OMEGAM-Water een bijzonder en succesvol jaar. Het aantal monsternames en 
analyses was hoger dan ooit en ook werden er meer adviesprojecten uitgevoerd dan in de voorgaande 
jaren. Daarnaast werden er meer werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van Legionella preventie en 
het ontzorgen van klanten.  
  

Het door OMEGAM-Water ontwikkelde Digitaal Plan groeide verder door en bevat inmiddels meer dan 
500 locaties en 50000 logboeken. Om dit alles te kunnen realiseren moest de organisatie worden 
uitgebreid en aangepast. In 2016 is het team versterkt met drie nieuwe enthousiaste medewerkers. Op 
het gebied van automatisering is geïnvesteerd in nieuwe software en hulpmiddelen.  
  

Begin 2017 zal de klantenservice verder worden ingericht en vorm gegeven. Het nieuwe email adres 
klantenservice@omegam-water.nl is al in gebruik. De rapportage van onze werkzaamheden zal in 2017 
ook worden vernieuwd en verbeterd. Bezoekrapporten zullen digitaal worden verstuurd en voor de 
overige gegevens wordt een digitaal klantportal ingericht waar u alle informatie kunt opvragen op de wijze 
zoals u het wenst. Hiermee hopen we u in de toekomst nog beter en effectiever van dienst te kunnen 
zijn.  
  

Verder zal in 2017 het Digitaal Plan worden uitgebreid met een module voor de planning en registratie 
van werkzaamheden, controles en metingen in zwemwater. Voor zwembaden en badinrichtingen kan 
dit worden gebruikt ter vervanging voor de dagelijkse logboeken die vaak nog op papier worden 
bijgehouden. Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze ontwikkelingen en andere 
nieuwsfeiten. 
 
 
Tarieven 2017  
   

Door scherp in te kopen en effectiever te werken hebben we vrijwel alle tarieven voor 2017 gelijk kunnen 
houden. De meest gangbare analyses, materialen en uurtarieven zijn in prijs gelijk gebleven. Bij enkele 
tarieven moesten we een aanpassing doen. Een compleet overzicht van al onze tarieven kunt u opvragen 
via info@omegam-water.nl. 
 

 

Wilt u meer weten over één van de hierboven vermelde onderwerpen of heeft u nog een vraag, neem 

dan contact met ons op via info@omegam-water.nl of via 0229-577920. 

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Hans Schoon 
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