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***  CURSUS ZWEMWATERBEHANDELING  *** 
 
Deze cursus biedt u een uitstekende mogelijk om uw kennis op het gebied van zwemwaterbehandeling uit te brei-
den en om nieuwe inzichten op te doen. Onderstaand wordt van de cursus kort een aantal kenmerken genoemd: 

DATA 5 en 6 maart 2019  van 9.00 tot 17.00 uur 
5 en 6 november 2019  van 9.00 tot 17.00 uur 

DOEL Met de cursus wordt beoogd de deelnemers de basiskennis te verschaffen, welke nodig is voor het 
verzorgen van een goede en verantwoorde zwemwaterkwaliteit. De nadruk zal hierbij liggen op het 
geven van praktische informatie waarbij de meest elementaire zaken omtrent chemie, waterbehande-
ling en waterzuivering behandeld zullen worden. 

VOOR WIE? 
De cursus is bestemd voor alle personen die te maken hebben met de behandeling en controle van 
zwemwater in zwembaden, sauna's, hotels, campings en andere gelegenheden met een zwembassin. 

INHOUD Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- Chemie en microbiologie 
- Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden; eisen waterkwaliteit en tech-
 niek 
- Legionellapreventie 
-  logboek maken en bijhouden; eisen uit de wet, extra waarnemingen 
-  waterbehandeling; pompen, filters, leidingen, afsluiters, suppletie, dosering chemicaliën 
-  watercontrole 
-  praktijk workshop zelf meten chloor en pH 
-  praktijk workshop meet- en regelsystemen chloor en pH 
-  nieuwe ontwikkelingen; energiebesparing, zuiveringstechnieken, regelgeving 

CURSUSBOEK Iedere cursist krijgt het, 156 pagina's dikke, cursusboek waarin de onderwerpen uitgebreid worden 
beschreven. Dit cursusboek kan na afloop van de cursus dienen als handig naslag-werk. 

DOCENTEN De cursusonderdelen worden behandeld door verschillende vakdeskundigen, die beschikken over een 
uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van zwemwaterbehandeling. 

KOSTEN € 484,50* per persoon, exclusief B.T.W. (hierbij zijn inbegrepen de kosten voor consumpties, 
lunches en cursusboek). 

  
De genoemde prijzen zijn gebaseerd op tarieven van 2018. Hierna behouden wij ons het recht om voor onze tarieven jaarlijks te 
indexeren. 

***  ALGEMENE INFORMATIE  *** 

 

- PLAATS: 

De cursus wordt gegeven bij OMEGAM-Water B.V., Raadhuisplein 1C in Wognum. Het behoort echter ook tot 
de mogelijkheden om de cursus op een door u gewenste datum en locatie te organiseren. Nadere informatie 
hieromtrent wordt u gaarne verstrekt. 

 

- AANMELDING: 

Indien u aan een cursus wenst deel te nemen, dan willen wij u vriendelijk verzoeken de aanmeldingsformulier 
volledig ingevuld en ondertekend te retourneren t.a.v. mevr. T. Mol  

 

- CERTIFICAAT: 

Alle deelnemers ontvangen na afloop een officieel certificaat als bewijs van deelname. 

 

- NADERE INFORMATIE 

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw T. Mol. 

Voor informatie over de subsidiemogelijkheden voor RECRON-leden verwijzen wij u naar de website van KiKK 
Recreatie (www.kikk-recreatie.nl). 
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AANMELDINGSFORMULIER CURSUS ZWEMWATERBEHANDELING 

DATA: 

□   5 en 6 maart 2019 (**) 

□   5 en 6 november 2019 (**) 

 

DEELNEMER(S) CURUS: 

………………………………………………………………………………………………... M/V (*) 

………………………………………………………………………………………………... M/V (*) 

………………………………………………………………………………………………... M/V (*) 

 

NAAM BEDRIJF / ZWEMGELEGENHEID: …………………………………………………………………………. 

CONTACTPERSOON:    …………………………………………………………………………. M/V * 

ADRES:      …………………………………………………………………………. 

POSTCODE EN PLAATS:   …………………………………………………………………………. 

TELEFOON:     …………………………………………………………………………. 

EMAIL ADRES:     …………………………………………………………………………. 

 

FACTUUR GEGEVENS (indien afwijkend): …………………………………………………………………………. 

ADRES:      …………………………………………………………………………. 

POSTCODE EN PLAATS:   …………………………………………………………………………. 

TELEFOON:     …………………………………………………………………………. 

EMAIL ADRES:     …………………………………………………………………………. 

 

Speciale dieetwensen:   Ja / Nee (*) 

Zo ja, welke:     …………………………………………………………………………. 

 

(*) gaarne doorhalen wat niet van toepassing is 

(**) gaarne aankruisen wat van toepassing is 

 


