Veilig water

in uw horecabedrijf

WMD levert zuiver en betrouwbaar drinkwater aan uw bedrijf. U heeft waarschijnlijk meerdere
toestellen direct op het leidingnet aangesloten. Vanuit de Drinkwaterwet (art. 24) moet WMD erop toezien
dat geen verontreinigingen uit deze toestellen kunnen terugstromen in het leidingnet en daarmee een gevaar
kunnen vormen voor zowel u, uw klanten als uw buren. Daarnaast moet WMD erop toezien dat gebruikers van
water uit uw installatie geen gezondheidsrisico lopen. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de aanleg en
het beheer van uw installatie (art. 30). De informatie in deze folder heeft specifiek betrekking op
horeca bedrijven. Met deze informatie kunt u ervoor zorgen dat u en uw klanten zorgeloos water uit uw kranen
kunnen blijven gebruiken.
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Bij water dat een temperatuur heeft tussen 25°C
en 60°C kan de legionellabacterie zich vermenigvuldigen. U moet er daarom voor zorgen
dat ongewenste opwarming van de koudwaterleidingen wordt voorkomen en dat de warmwaterinstallatie het water opwarmt tot boven de 60°C.
U kunt het risico op legionellabesmettingen verder
verkleinen door zorg te dragen dat uw leidingnet
voldoet aan de NEN 1006 en de waterwerkbladen.
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