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Uitvoering 
Update 7-11-2014 

 
InRIO ondersteunt u bij het toezicht en de directievoering van 
rioolrenovatieprojecten. InRIO ontzorgt u bij de controle van de 
eindkwaliteit en adviseert u in geval van opleveringsgebreken. 
 
Bij het uitvoeren 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 (Toezicht relinen) te volgen. InRIO heeft ruime ervaring 
met het begeleiden van renovatieprojecten. De medewerkers die wij als 
directievoerder of toezichthouder inzetten zijn ‘VOL-VCA’, ‘Veilig werken in 
riolen’ en ‘Veilig werken aan wegen’  gecertificeerd. Alle medewerkers  hebben 
veel ervaring met rioolrenovatieprojecten. 
 
InRIO houdt toezicht op de monstername en verzorgt de aanlevering van 
proefstukken bij het testlaboratorium van uw keuze. InRIO adviseert u bij het 
kiezen van de benodigde beproevingen en metingen. Als u zelf toezicht wilt 
houden, kunt u hiervoor een cursus bij InRIO volgen. Hierin is ruime aandacht 
voor de veiligheid, kwaliteit en controle (hoe om te gaan met proefstukken?) 
bij het uitvoeren van rioolrenovatieprojecten. 
 
Omdat de meeste erkende testlaboratoria voor kousrenovaties in Duitsland 
zitten, verzorgt InRIO de testaanvraag en verwerkt de uitkomsten van de 
onderzoeken in een Nederlandstalige rapportage. InRIO werkt voor 
laboratoriumtesten op proefstukken en harsen van liners en deelrenovaties 
meestal samen met Siebert+Knipschild. InRIO controleert en beoordeelt 
daarnaast de opleveringsrapportage en visuele inspectie en geeft advies over 
de eindkwaliteit. 
 
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. 
 


