
TUBUS SYSTEM
CONDITIEMETING 

Met het uitvoeren van een conditiemeting legt Tubus System BV 

de conditie van het rioolstelsel of enkele standleidingen van uw 

gebouw vast. Tegelijkertijd wordt het verloop van het riool stelsel 

onderzocht.

> Meer informatie op tubussystem.nl

Alles weten? Volg of like ons: 

CONDITIEMETING MET CAMERA-INSPECTIE

In welke conditie verkeert het 
 rioolstelsel van uw gebouw?
Corrosie en slijtage

Zodra leidingen een hogere leeftijd hebben bereikt, kan men de gevolgen van corrosie en  

slijtage verwachten. Denk hierbij aan:

• Verstoppingen als gevolg van aangroei

• Corrosie en roestvorming bij gietijzeren leidingen

• Erosie bij asbestcement leidingen

• Scheuren en gaten met lekkages

1 – Uitstekende conditie

2 - Goed

3 - Redelijk

4 - Matig

5 - Slecht

6 – Zeer slecht

8 – Nader onderzoek nodig

9 – Niet te inspecteren



Hoe gaat een conditiemeting 
in zijn werk?

De vakmensen van Tubus System BV voeren een steekproef inspectie uit op een 

aantal (stand) leidingen. Tijdens deze inspectie wordt in kaart gebracht hoe het 

leidingstelsel in elkaar zit, zien wij afwijkingen en bijzonderheden in de leidingen en 

leggen we de conditie van de leidingen vast. Vanuit deze camera-inspectie maken 

wij een analyse van de noodzaak en bepalen wij de urgentie en haalbaarheid van 

een renovatie. 

Uitgebreide rapportage

De meetresultaten en de conditiescore ontvangt u in een uitgebreid rapport met de 

volgende aspecten:

• Overzicht van het gebouw en toegang tot de leidingen

• Locatie en bereikbaarheid leidingen 

• Meetresultaten 

• Beeldmateriaal van inwendig onderzoek

• Volledige opnames van de inspectie

 

Renovatie-advies en offerte

Naast een uitgebreide rapportage voorzien wij u ook van een renovatie-advies en 

een nauwkeurige offerte voor een eventuele renovatie. Zo weet u precies waar u 

aan toe bent.

Kosten voor een conditiemeting

Wilt u weten in welke conditie het rioolstelsel van uw gebouw verkeert? Onze adviseurs 

vertellen u graag meer. U heeft al een conditiemeting vanaf € 685,00 ex BTW.

Alles weten? Volg of like ons: 

tubussystem.nl

6 – Zeer Slecht3 - Redelijk 5 - Slecht

Verwachte levensduur 
standleidingen (jaar)
Swerea AB is een Zweeds 

onderzoeksinstituut dat 

onderzoek uitvoert op het 

gebied van o.a. slijtage van 

materialen in de industrie en 

bouw. Zij hebben aangetoond 

dat de gemiddelde levens-

duur van een standleiding 

tussen de 34 en 41 jaar is. 
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