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RioolZorg ontzorgt! 

De toekomst in rioolbeheer 



De toekomst in rioolbeheer 

RioolZorg BV is een dienstverlenende onderneming, gericht 

op het ondersteunen van eigenaren van rioleringssystemen. 

Samen met onze klanten en met behulp van de modernste beheer– 
en planningstools, bouwen wij aan een opvallend vernieuwende rol 
in de rioleringswereld. 

Rioolbeheer 

 

Vele gemeenten hebben hun operationele 
(jaar)plannen prima op orde. Even zoveel 
gemeenten komen aan de daadwerkelijke 
uitvoering van deze plannen niet toe. Door 
o.a. te weinig menskracht en andere 
prioriteiten. 
 
RioolZorg BV neemt u de rioolbeheer 
werkzaamheden uit handen door middel van 
uitvoering van die taken op afstand en/of 
tijdelijke detachering.  
 
Rioolmakelaar 

 

Tevens fungeert RioolZorg BV als spin in het 

web van gemeenten en rioleringsbedrijven.  

 
Als "makelaar" regelen wij alle 
werkzaamheden met betrekking tot het 
rioleringsstelsel. Van advies tot onderhoud, 
van bestek tot uitvoering. 
Als intermediair brengt RioolZorg BV de 
juiste partijen bij elkaar om tot de gewenste 
oplossing te komen. 

Rioolzorg ontzorgt! 

 
Een op maat gesneden plan van aanpak 
resulteert voor u in minder taken, minder 
kosten en hoogste kwaliteit, en tevens 
betekent het één contactpunt voor alle 
vragen en werkzaamheden met betrekking 
tot riolering. 
 
Kortom: bij Rioolzorg BV zorgen wij ervoor 
dat u een actueel, compleet gevuld, en 
efficiënt beheersysteem hebt en houdt, en 
wij hanteren daarbij zeer scherpe 
uurtarieven. 
 
Rioscoop® Full Version 

 

RioolZorg BV gebruikt als 
softwaregereedschap Rioscoop® Full Version. 
Een pakket dat u in staat stelt uw rioolbeheer 
optimaal en efficiënt  te plannen, zowel 
operationeel als financieel. Rioscoop®  is 
momenteel in gebruik bij 140 Nederlandse 
gemeenten en een twintigtal (grote) 
bedrijven.  
 
Interesse 

 

Mocht na het lezen van deze folder uw 
interesse gewekt zijn, dan kunt u 
uitgebreidere informatie over de diensten en 
producten van RioolZorg BV vinden op onze 
website: www.rioolzorg.nl. 
 
Ook kunt u vrijblijvend contact met ons 
opnemen via: 
 
Telefoonnummer: +31 (0)416-564 235 
E-mailadres: info@rioolzorg.nl 


