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InRIO cursussen 2017 

Buis-in-Buis Rioolrenovatie 

Ontwerp, Uitvoering en Beheer van buis-in-buis renovaties 

Hebt u in uw praktijk te maken met rioolrenovatie? Hebt u de term ‘buis-in-buis renovatie’ wel eens 

gehoord, maar wilt u er meer over weten? Met deze cursus doet u brede kennis over buis-in-

buisrenovaties op, beginnend vanaf de basis. 

 

Doel:  

In korte tijd brede en actuele kennis opdoen over de materiaalkeuze, het ontwerp, de voorbereiding, 

uitvoering en controle van buis-in-buis rioolrenovaties. Voor elke fase leert u wat de mogelijkheden 

zijn, wat de aandachtspunten zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.  

 
 

Opzet en tijden cursus: 

• 1 dag (10 maart 2017) 

• Ontvangst vanaf 08:00, aanvang cursus 09:00. Afsluiting om 17:00  

• Lunch inbegrepen 

Locaties: 

• InRIO Heumen, Schutkolk 4f, Heumen 

• Op aanvraag ook incompany te verzorgen 

 

Onderwerpen: 

In deze cursus zal ingegaan worden op alle facetten van de buis-in-buismethode voor rioolrenovatie. 

De volgende fasen worden hierbij behandeld: 

• Keuzefase 

• Ontwerpfase 

• Voorbereidingsfase 

• Uitvoeringsfase 

• Controlefase 

 

Deelnemers en docent: 

• Minimaal 4 en maximaal 16 deelnemers (niveau minimaal mbo+/hbo+) 

• Doelgroepen: Rioolbeheerders, projectleiders, adviseurs, werkvoorbereiders, 

toezichthouders en directievoerders. 

• Docent: de heer Ing. C.G.P. (Duco) van Rijsbergen 
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Inhoud cursus: 

Dag 1   

• Keuzefase 

• Ontwerpfase 

• Voorbereidingsfase 

• Uitvoeringsfase 

• Controlefase 

 

Kosten: 

Prijzen in EUR (excl. btw)  Normale 

prijs 

Prijs voor 

overheden 

 

Cursus Buis-in-Buis Rioolrenovatie : 525 420 p.p. 

     

 

Aanmelding en voorwaarden: 

Aanmelding: stuur een e-mail naar cursussen@inrio.nl met uw contactgegevens en uw 

cursuswensen. U kunt tot 5 weken vóór de geplande cursusdatum een vrijblijvende optie nemen. 

Annuleren: Tot 5 weken voor de geplande datum kosteloos, tussen 5-2 weken voor de geplande 

cursusdatum bent u EUR 128,00 per persoon verschuldigd, tussen 2-0 weken voor de geplande 

cursusdatum het volle tarief. Een collega mag altijd uw plek innemen.  

 

Contact over deze cursus buis-in-buis rioolrenovatie van InRIO: 

Voor meer informatie of een optie als deelnemer, kunt u een mailbericht sturen naar 

cursussen@inrio.nl, ter attentie van Marvin van Gelder. U kunt hem ook bellen via telefoonnummer 

024 – 66 395 78 (ma-do-vr ochtenden).  

 

Over de docent: 

 

   

 

Duco van Rijsbergen is sinds juli 2008 werkzaam bij HOBAS Benelux BV in de functie van Hoofd 

Bedrijfsbureau. Hiervoor was hij 22 jaar werkzaam bij Betonson BV, locatie Arkel. 

Duco is ook actief met normalisatie, hij is lid van een drietal NEN-normcommissies en tevens lid van 

een tweetal internationale normcommissies (CEN en ISO). 

Binnen HOBAS Internationaal is Duco een expert op het gebied van sleufloze technieken, waaronder 

ook buis-in-buis renovatie met ronde en niet-ronde profielen.  

Ing. Duco van Rijsbergen  

Hoofd bedrijfsbureau HOBAS  


