
Standleidingen vormen de levensaders  

in een gebouw. Deze afvoerleidingen trans-

porteren het water vanuit alle afzonderlijke 

woningen naar het riool. Daarom is het 

 belangrijk dat ze in goede conditie zijn. 

Maar hoe checkt u dat? Bent u benieuwd 

naar de conditie van de standleidingen in 

uw gebouw?  Schakel Tubus System in voor 

een conditie meting en krijg direct zicht op 

de staat van de standleidingen en het riool-

stelsel. Zo weet u tijdig of  renovatie van de 

leidingen al noodzakelijk is. 

Wat houdt de conditiemeting in?
Voor de conditiemeting maken onze experts gebruik van een camera. Zo inspecteren 

wij steekproefsgewijs de standleidingen en brengen het leidingstelsel in kaart.  

De beelden laten afwijkingen en bijzonderheden in de leidingen goed zien zodat wij 

de conditie van het rioolstelsel kunnen bepalen. Het resultaat is een heldere analyse 

met een duidelijk advies over de urgentie en haalbaarheid van een renovatie. Onze 

conditiemeting is onder andere gebaseerd op de norm NEN2767. Daarmee kunnen 

 gebouweigenaren hun Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) en de Meer Jaren 

 Onderhoud Planning (MJOP) actueel houden.

Zijn uw standleidingen 
nog wel in goede conditie?



Over Tubus System
Tubus System is in Nederland 
marktleider op het gebied 
van leidingrenovatie.  
De Tubus System relining 
techniek, waarmee wij een 
nieuwe leiding in de bestaande 
leiding maken, is uniek en 
 innovatief. Een groot voor-
deel van deze techniek ten 
opzichte van de traditionele 
renovatiemethoden, is dat 
het heel veel hak- en breek-
werkzaamheden scheelt.

Uitgebreide rapportage en advies 
Tubus System verwerkt de meetresultaten en de conditiescore in een  

uitgebreide rapportage. U krijgt van ons: 

■ Een overzicht van het gebouw met toegang tot de leidingen

■ Informatie over de locatie en bereikbaarheid van de leidingen

■ Inzicht in de uitgebreide meetresultaten

■ Beeldmateriaal, afkomstig van onze camera inspectie

■ De volledige opnames van de inspectie

Wij vertalen onze bevindingen naar een vakkundig advies over een eventueel 

noodzakelijke renovatie. Op uw verzoek sturen wij onze offerte mee voor de uit  

te voeren werkzaamheden. Zo weet u in een keer precies waar u aan toe bent. 

Het kostenplaatje 
Wilt u weten in welke conditie het rioolstelsel van uw gebouw verkeert? 

Onze adviseurs vertellen u graag meer. U kunt al een conditiemeting laten 

 uitvoeren vanaf € 790,00 exclusief BTW. 

Ouderdomskwalen
Standleidingen ‘op leeftijd’ vertonen vaak slijtage en zijn aangetast.  

Dat kan verschillende vervelende gevolgen hebben:

■ Er ontstaan verstoppingen als gevolg van aangroei

■ Gietijzeren leidingen zijn aangetast door corrosie en roestvorming

■ Bij asbestcement leidingen treedt erosie op

■ In de leidingen ontstaan scheuren en gaten met lekkages en schade tot gevolg

Levensduur standleiding
Het Zweedse onderzoeksbureau Swerea AB doet continu onderzoek naar  

slijtage van materialen in de bouw en industrie. Zij hebben aangetoond dat  

een standleiding gemiddeld tussen de 34 en 41 jaar meegaat.
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