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InRIO Bestekken 
Update 7-11-2014 

 
InRIO biedt u oplossingen voor alle werkomschrijvingen en 
contractdocumenten voor werkzaamheden aan riolen. Een goed 
bestek waarborgt de eindkwaliteit en levensduur van de 
rioolrenovatie of een nieuw riool. InRIO levert u waar nodig de 
specialistische kennis en een goed basisbestek om zelf mee aan de slag 
te gaan of ontzorgt u volledig van werkvoorbereiding en ontwerp tot 
en met toezicht en directievoering.  
 
Een aantal gegevens legt u als opdrachtgever vast in het contractdocument.  
Bij het maken van een rioolrenovatie- of reparatiebestek kan het zinvol zijn om 
(de eerste keer) specialistisch advies via InRIO in te schakelen of hiervoor een 
maatwerk cursus te volgen. 
 
Als specialistisch adviesbureau op het gebied van maatregelenplannen en 
relinen passen wij ons RAW2010 moederbestek rioolrenovaties, reparatie en 
onderhoud wekelijks aan. Daarnaast hebben wij een goed  bestek met open 
posten ontwikkeld voor onderhoud en reparatie aan riolen. 
Als u als gemeente of waterschap onze bestekken  wilt gebruiken voor uw eigen 
organisatie, sturen wij u deze graag toe. De kosten hiervoor bedragen EUR 
508,00 per bestek per jaar (ongeacht het aantal updates). Dit is een bedrag ter 
waarde van vier advies-uren aan de ontwikkelingskosten.  
 
Naast traditionele RAW bestekken heeft InRIO ervaring opgedaan met gunnen 
op waarde (EMVI) wat door de nieuwe aanbesteding wetgeving actueel is 
geworden. Bij bestekken voor rioolrenovatie- of reparatiewerkzaamheden 
maken de werkvoorbereiders van InRIO gebruik van de BRI en TMI, waardoor 
zij snel hoeveelheden kunnen bepalen en de basis voor werktekeningen 
leggen. 
 
Voor advies, detachering, ondersteuning op maat, opleiding of volledige  
uitbesteding kunt u altijd bij ons terecht.  
Neem contact met ons op: 024-66 395 77 en vraag naar Maarten van 
Valkenburg of Edith Jansen of stuur ons een e-mail via info@inrio.nl. 
 


