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SERVICE-AFDELING

De service-afdeling biedt u de volgende
mogelijkheden:

Periodieke controles van installaties met schrif-
telijke rapportage; gelijktijdig met deze contro-
les kunnen kleine reparaties worden uitgevoerd

Reparaties aan pompen en besturingen van
eigen fabrikaat en derden

Vervangen van pompen en schakelkasten

Onderhoud aan en revisie van roosterreinigers

Het leveren van mechanische en elektrische
onderdelen op het gebied van pompinstallaties
en afval- en rioolwaterzuiveringsinstallaties

Het monitoren en bewaken van installaties

Inspecteren en onderhoud van gashouders
Controleren van elektrotechnische installaties
in het kader van de NEN 1010 en NEN 3140
norm, inclusief rapportage

Leveren en monteren van afdekluiken en
veiligheidsroosters

Beheren van rioleringsstelsels

Verhuur van pompen en drijvende oppervlakte-
beluchters bij calamiteiten e.d.

Om snel en adequaat te kunnen handelen
beschikt de service-afdeling over een zestiental
servicebussen. Daarnaast is zowel in Sneek als in
ons servicesteunpunt Veenendaal een uitstekend
geoutilleerde werkplaats voorhanden waar revisies
en reparaties worden uitgevoerd die niet ter plekke
kunnen worden gerealiseerd. Ook pompen van
een ander fabrikaat worden hier gerepareerd en
gereviseerd.

LANDUSTRIE

Landustrie Sneek BV is al sinds 1913 actief in
water. Vooral op de Nederlandse markt is
Landustrie toonaangevend in het leveren,
installeren en onderhouden van pompen en
pompinstallaties. Niet alleen de uitgebreide
pompenrange wordt in eigen beheer ontwikkeld
en geproduceerd, ook bijbehorende besturings-
installaties worden in Sneek gerealiseerd.
Maar na levering houdt het voor Landustrie niet
op. Vanuit de productgroep Pompen en
Pompinstallaties wordt de afdeling Service
aangestuurd. Deze afdeling wordt bemand door
ervaren en gecertificeerde servicemonteurs en
is 24 uur per dag bereikbaar.

Gashouderinspectie



CERTIFICERING

Alle servicemonteurs van Landustrie zijn volledig
gecertificeerd volgens de werkwijzen, veiligheids-
en kwaliteitsnormen van:

ISO9001-2000/ISO3834-2

VCA**

NEN-3140

KIWA BRL 14020

Als onafhankelijke instelling kunnen wij voor u
een periodieke inspectie volgens de NEN-3140
uitvoeren. Hiermee wordt aangetoond, dat de
beoogde veiligheid gewaarborgd is.

De KIWA beoordelingsrichtlijn "Kwaliteitsgestuurd
Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen"
richt zich op het vaststellen van de kwaliteit van
het onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.
De kwaliteitseisen hebben hier betrekking op de
doelmatigheid van het onderhoud, waarbij reke-
ning wordt gehouden met techniek en veiligheid.
Ook de kwaliteit van onze rapportage over de
verrichte onderhoudswerkzaamheden is volgens
deze richtlijn gewaarborgd.

Deze behaalde certificeringen benadrukken dat
onze service effectief, efficiënt en op een
gewaarborgd hoog niveau onderhoud verricht.

TOTAAL BEHEERPAKKET

Landustrie werkt nauw samen met diverse
gerenommeerde en specialistische bedrijven uit
de rioleringssector en is daardoor in staat de
zorg van een heel rioleringstelsel op zich te
nemen, inclusief de planvorming op dit gebied.
Met de aanwezige kennis en ervaring kan een
zeer hoog milieurendement worden gegaran-
deerd en kan daardoor eveneens kostenbespa-
rend worden gewerkt. De dagelijkse zorg over
het rioleringstelsel ligt bij Landustrie, de
gemeente blijft echter de regie houden.

Verder zijn wij gespecialiseerd in:

Opstellen van een zgn. veiligheids- en
stappenplan

Uitvoeren van de NEN-3140 inspectie als
onafhankelijke instelling

Opstellen meerjarenplan van inspectie- en
onderhoudswerkzaamheden aan de
aanwezige installaties
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Landustrie Sneek BV
Postbus 199
8600 AD Sneek
Nederland

Tel. 0515 - 48 68 88
Fax 0515 - 41 23 98
e-mail info@landustrie.nl
website www.landustrie.nl

Bezoekadres Pieter Zeemanstraat 6, Sneek

Watertechnologie

Service steunpunt Veenendaal
Ravelijn 50
3905 NV Veenendaal

Tel. 0318 - 51 29 00
Fax0318 - 51 79 40

24h service 06 - 51 27 83 24

service@landustrie.nl
www.landustrie.nl

Watertechnologie

Se r v i c e

24 UURS SERVICEDIENST

Landustrie beschikt over een 24 uurs servicedienst
die zeven dagen per week, dag en nacht en in de
weekenden, voor u klaar staat. Het bijzondere van
deze service is, dat u geen abonnement nodig
heeft. U betaalt alleen als u daadwerkelijk gebruik
maakt van onze service.
De 24 uurs servicedienst is rechtstreeks bereik-
baar op:

tijdens kantooruren 0515 - 48 68 80
buiten kantooruren 06 - 51 27 83 24
fax 0515 - 48 69 80
e-mail service@landustrie.nl

Service steunpunt Veenendaal


