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CURSUS ZWEMWATERBEHANDELING  

Deze cursus biedt u een uitstekende mogelijk om uw kennis op het gebied van zwemwaterbehandeling uit te breiden en om 

nieuwe inzichten op te doen. Onderstaand wordt van de cursus kort een aantal kenmerken genoemd:  

 

ALGEMENE INFORMATIE:  

- PLAATS:  

De cursus wordt gegeven bij OMEGAM-Water B.V., Raadhuisplein 1C in Wognum. Het behoort echter ook tot de mogelijkhe-

den om de cursus op een door u gewenste datum en locatie te organiseren. Nadere informatie hieromtrent wordt u gaarne 

verstrekt.  

- AANMELDING:  

Indien u aan een cursus wenst deel te nemen, dan willen wij u vriendelijk verzoeken de aanmeldingsformulier volledig inge-

vuld en ondertekend te retourneren t.a.v. mevr. K. Mol  

- CERTIFICAAT:  

Alle deelnemers ontvangen na afloop een officieel certificaat als bewijs van deelname.  

- NADERE INFORMATIE  

Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door mevrouw K. Mol. 

DATA  1 en 2 maart 2022 van 9.00 tot 17.00 uur 1 en 2 november 2022 van 9.00 tot 17.00 uur  

DOEL  De zelf ontwikkelde cursus ‘Zwemwaterbehandeling’ is een onderdeel van de Beroepsopleiding Zwem-

bad-techniek en omvat alle facetten voor het vakkundig uitvoeren van de repeterende controles en de 

behande-ling van het zwemwater.  

VOOR WIE?  De Beroepsopleiding Zwembadtechniek omvat 4 niveaus (uitstroomprofielen). De cursus 

‘Zwemwaterbehandeling’ bestaat uit: Uitstroomprofiel 1 Onderhoudsmedewerker Uitstroomprofiel 2 

Medewerker technische dienst  

INHOUD  Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:  

- Chemie en microbiologie - Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden; eisen 

waterkwaliteit en techniek - Legionellapreventie - Logboek maken en bijhouden; eisen uit de wet, extra 

waarnemingen - Waterbehandeling; pompen, filters, leidingen, afsluiters, suppletie, dosering chemicali-

ën - Watercontrole - Praktijk workshop zelf meten chloor en pH - Praktijk workshop meet- en regelsys-

temen chloor en pH - Nieuwe ontwikkelingen; energiebesparing, zuiveringstechnieken, regelgeving  

DOCENTEN  De cursusonderdelen worden behandeld door verschillende vakdeskundigen, die beschikken over een 

uitge-breide kennis en ervaring op het gebied van zwemwaterbehandeling.  

KOSTEN  € 510,00* per persoon, exclusief B.T.W. (hierbij zijn inbegrepen de kosten voor consumpties en lun-

che). De genoemde prijzen zijn gebaseerd op tarieven van 2021. Hierna behouden wij ons het recht om 

voor onze tarieven jaarlijks te indexeren.  
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AANMELDINGSFORMULIER CURSUS ZWEMWATERBEHANDELING  

 

DATA:  

□ 1 en 2 maart 2022 (**) □ 1 en 2 november 2022 (**)  

DEELNEMER(S) CURSUS:  

………………………………………………………………………………………………... M/V (*)  

………………………………………………………………………………………………... M/V (*)  

………………………………………………………………………………………………... M/V (*)  

NAAM BEDRIJF / ZWEMGELEGENHEID: ………………………………………………………………………….  

CONTACTPERSOON: …………………………………………………………………………. M/V *  

ADRES: ………………………………………………………………………….  

POSTCODE EN PLAATS: ………………………………………………………………………….  

TELEFOON: ………………………………………………………………………….  

EMAIL ADRES: ………………………………………………………………………….  

FACTUUR GEGEVENS (indien afwijkend): ………………………………………………………………………….  

ADRES: ………………………………………………………………………….  

POSTCODE EN PLAATS: ………………………………………………………………………….  

TELEFOON: ………………………………………………………………………….  

EMAIL ADRES: ………………………………………………………………………….  

Speciale dieetwensen: Ja / Nee (*)  

Zo ja, welke: ………………………………………………………………………….  

(*) gaarne doorhalen wat niet van toepassing is  

(**) gaarne aankruisen wat van toepassing is  


