
Naam inrichting
Naam exploitant inrichting
Postcode
Gemeente
Provincie 
Telefoonnummer
Naam bedrijfsleider of contactpersoon

Naam eigenaar inrichting
Adres (straat + nr.)
Postcode
Gemeente
Provincie
Telefoonnummer
Naam contactpersoon

Naam laboratorium
Adres (straat + nr.)
Postcode
Gemeente
Provincie
Telefoonnummer
Contactpersoon laboratorium

Naam laboratorium
Adres (straat + nr.)
Postcode
Gemeente
Provincie
Telefoonnummer
Contactpersoon laboratorium

Naam laboratorium
Adres (straat + nr.)
Postcode
Gemeente
Provincie
Telefoonnummer
Contactpersoon laboratorium

svp aanvinken

svp aankruisen

Openbare inrichting - voor alle publiek toegankelijk
Uitsluitend voor gasten, werknemers, bewoners e.d. toegankelijk
Gebruik voor therapeutische doeleinden, gebruik uitsluitend onder medische begeleiding

svp aankruisen

Hotel

Camping Kazerne
Opleidingsinstituut Wooncomplex

Sauna

Kinderdagverblijf Vissen bassin

svp aanvinken

Gegevens laboratorium dat de controles gaat uitvoeren (luchtkwaliteitcontroles)

Sportschool of vereniging

De categorie bezoekers zal bestaan uit:

De inrichting behoort tot de volgende soort:

Informatie invoer

0

0
Gegevens badinrichting of zwemgelegenheid

Gegevens laboratorium dat de controles gaat uitvoeren (waterkwaliteitcontroles)

Gegevens juridisch verantwoordelijke

Gegevens laboratorium dat de controles gaat uitvoeren (legionellacontroles)

Recreatiebedrijf – Bungalowpark

Medisch of therapeutisch

Deze risicoanalyse betreft:

Huis van bewaring / Gevangenis

Gewijzigde zaken:

Uitvoering van de inrichting:

Erotische club / Massagesalon

Alleen danwel voornamelijk zwembad

Schoonheidsinstituut

Geheel nieuwe inrichting

Bestaande inrichting

Uitbreiden bestaande inrichting

Wijzigen of renoveren bestaande inrichting



svp aankruisen

Juli
Februari Augustus
Maart September

Oktober

uur  tot uur
uur  tot uur

svp aanvinken
kaliumpermangaat vergruik: mg/l

U dient analyses mee te sturen

U dient analyses mee te sturen

Oxidatie danwel desinfectie van het zwemwater

Zuurgraadcorrectie van het zwemwater (pH-correctie)

Flocculatiemiddel danwel coagulatiemiddel van het zwemwater 

(gebruik voor elk bassin een apart blad!) svp aankruisen

Bassinnummer Reeds bestaand
Bassinnaam Wordt gebouwd

Wordt gewijzigd
Lengte van het bassin in meters Mtr svp aankruisen

Breedte van het bassin in meters Mtr

Oppervlakte van het bassin in m2 M2

Minimale diepte van het bassin in meters Mtr
Maximale diepte van het bassin in meters Mtr

Inhoud van het bassin in m3 (I) M3

Turn-over tijd in uren (T) Hrs

Rondpompcapaciteit in m3 per uur (Q) M3 / Hrs
Maximale openingstijd in uren (U) Hrs

Zuurtegraad automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Desinfectie/oxidatie automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Goot
Skimmer
Afvoeropening

(gebruik voor elk bassin een apart blad!) svp aankruisen

Bassinnummer Reeds bestaand
Bassinnaam Wordt gebouwd

Wordt gewijzigd
Lengte van het bassin in meters Mtr svp aankruisen

Breedte van het bassin in meters Mtr

Oppervlakte van het bassin in m2 M2

Minimale diepte van het bassin in meters Mtr
Maximale diepte van het bassin in meters Mtr

Inhoud van het bassin in m3 (I) M3

Turn-over tijd in uren (T) Hrs

Rondpompcapaciteit in m3 per uur (Q) M3 / Hrs
Maximale openingstijd in uren (U) Hrs

Zuurtegraad automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Desinfectie/oxidatie automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Goot
Skimmer
Afvoeropening

(gebruik voor elk bassin een apart blad!) svp aankruisen

Bassin 1: gegevens

Overloopvoorziening via:

(Extra) Bassin 2: gegevens

Overloopvoorziening via:

(Extra) Bassin 3: gegevens

Welke chemicaliën zullen worden gebruikt voor

Niet overdekte baden van

November
Juni December

Overdekte baden van

Januari

April

Welk vulwater cq. suppletiewater zal worden gebruikt

Mei

Openingstijden van de inrichting:

Overdekt Openlucht Combibad

Drinkwater

Oppervlakte water

Grondwater



Bassinnummer Reeds bestaand
Bassinnaam Wordt gebouwd

Wordt gewijzigd
Lengte van het bassin in meters Mtr svp aankruisen

Breedte van het bassin in meters Mtr

Oppervlakte van het bassin in m2 M2

Minimale diepte van het bassin in meters Mtr
Maximale diepte van het bassin in meters Mtr

Inhoud van het bassin in m3 (I) M3

Turn-over tijd in uren (T) Hrs

Rondpompcapaciteit in m3 per uur (Q) M3 / Hrs
Maximale openingstijd in uren (U) Hrs

Zuurtegraad automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Desinfectie/oxidatie automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Goot
Skimmer
Afvoeropening

(gebruik voor elk bassin een apart blad!) svp aankruisen

Bassinnummer Reeds bestaand
Bassinnaam Wordt gebouwd

Wordt gewijzigd
Lengte van het bassin in meters Mtr svp aankruisen

Breedte van het bassin in meters Mtr

Oppervlakte van het bassin in m2 M2

Minimale diepte van het bassin in meters Mtr
Maximale diepte van het bassin in meters Mtr

Inhoud van het bassin in m3 (I) M3

Turn-over tijd in uren (T) Hrs

Rondpompcapaciteit in m3 per uur (Q) M3 / Hrs
Maximale openingstijd in uren (U) Hrs

Zuurtegraad automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Desinfectie/oxidatie automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Goot
Skimmer
Afvoeropening

(gebruik voor elk bassin een apart blad!) svp aankruisen

Bassinnummer Reeds bestaand
Bassinnaam Wordt gebouwd

Wordt gewijzigd
Lengte van het bassin in meters Mtr svp aankruisen

Breedte van het bassin in meters Mtr

Oppervlakte van het bassin in m2 M2

Minimale diepte van het bassin in meters Mtr
Maximale diepte van het bassin in meters Mtr

Inhoud van het bassin in m3 (I) M3

Turn-over tijd in uren (T) Hrs

Rondpompcapaciteit in m3 per uur (Q) M3 / Hrs
Maximale openingstijd in uren (U) Hrs

Zuurtegraad automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Desinfectie/oxidatie automatisch Ja / Nee omcirkelen svp

Goot
Skimmer
Afvoeropening

(gebruik voor elke filter een apart blad!)

Alle in de inrichting aanwezige filters dienen te worden opgegeven, dus niet alleen de filters welke gewijzigd worden.

Filternummer
Bestaand filter
Nieuw

Bassinnummer Bassinnaam

Overloopvoorziening via:

(Extra) Bassin 4: gegevens

Overloopvoorziening via:

Filtergegevens

Op deze filter zijn de volgende bassins aangesloten

Overloopvoorziening via:

(Extra) Bassin 5: gegevens



m²
M/h

M³/h

By-pass aanwezig Ja / Nee
Capaciteit van de by-pass M³/h

svp aankruisen

Open filter Kiezelgoer filter
Gesloten filter Meerlaags filter
Hi-Rate filter Zand / Grind filter
Bi-flow filter Anderszins
Actief-kool filter

(gebruik voor elke filter een apart blad!)

Alle in de inrichting aanwezige filters dienen te worden opgegeven, dus niet alleen de filters welke gewijzigd worden.

Filternummer
Bestaand filter
Nieuw

Bassinnummer

m²
M/h

M³/h

By-pass aanwezig Ja / Nee
Capaciteit van de by-pass M³/h

svp aankruisen

Open filter Kiezelgoer filter
Gesloten filter Meerlaags filter
Hi-Rate filter Zand / Grind filter
Bi-flow filter Anderszins
Actief-kool filter

(gebruik voor elke filter een apart blad!)

Alle in de inrichting aanwezige filters dienen te worden opgegeven, dus niet alleen de filters welke gewijzigd worden.

Filternummer
Bestaand filter
Nieuw

Bassinnummer

m²
M/h

M³/h

By-pass aanwezig Ja / Nee
Capaciteit van de by-pass M³/h

svp aankruisen

Open filter Kiezelgoer filter
Gesloten filter Meerlaags filter

Filter oppervlak in m² (O)
Filtersnelheid in meters per uur (V)
Capaciteit in m³ per uur (K)

Filtertype

Capaciteit in m³ per uur (K)

Filtertype

Filtergegevens 3

Op deze filter zijn de volgende bassins aangesloten
Bassinnaam

Filter oppervlak in m² (O)
Filtersnelheid in meters per uur (V)

Filtergegevens 2

Op deze filter zijn de volgende bassins aangesloten
Bassinnaam

Filteroppervlak in m² (O)
Filtersnelheid in meters per uur (V)
Capaciteit in m³ per uur (K)

Filtertype



Hi-Rate filter Zand / Grind filter
Bi-flow filter Anderszins
Actief-kool filter

(gebruik voor elke filter een apart blad!)

Alle in de inrichting aanwezige filters dienen te worden opgegeven, dus niet alleen de filters welke gewijzigd worden.

Filternummer
Bestaand filter
Nieuw

Bassinnummer

m²
M/h

M³/h

By-pass aanwezig Ja / Nee
Capaciteit van de by-pass M³/h

svp aankruisen

Open filter Kiezelgoer filter
Gesloten filter Meerlaags filter
Hi-Rate filter Zand / Grind filter
Bi-flow filter Anderszins
Actief-kool filter

(gebruik voor elke filter een apart blad!)

Alle in de inrichting aanwezige filters dienen te worden opgegeven, dus niet alleen de filters welke gewijzigd worden.

Filternummer

Bestaand filter
Nieuw

Bassinnummer

m²

M/h
M³/h

By-pass aanwezig Ja / Nee
Capaciteit van de by-pass M³/h

svp aankruisen

Open filter Kiezelgoer filter

Gesloten filter Meerlaags filter
Hi-Rate filter Zand / Grind filter
Bi-flow filter Anderszins

Actief-kool filter

svp aakruisen en invullen

Glijbaan (lengte circa … meter) klap- en/of keerwand
Waterpaddestoel Solaire of zonnebanken
Fontein Onderwaterverlichting

Wildwaterbaan Draaikolken bassin
Bruis/Borrelbad Golfslag bassin
(Hot)Whirlpool (temperatuur … °C) Vloedgolf bassin

Massagestralen / Jetstream Bar/Restaurant

Filtertype

Filter oppervlak in m² (O)
Filtersnelheid in meters per uur (V)
Capaciteit in m³ per uur (K)

Op deze filter zijn de volgende bassins aangesloten
Bassinnaam

Filtergegevens 4

Recreatieve voorzieningen in zwemhal(len) of openlucht

Op deze filter zijn de volgende bassins aangesloten
Bassinnaam

Filtertype

Filter oppervlak in m² (O)

Filtersnelheid in meters per uur (V)
Capaciteit in m³ per uur (K)

Filtergegevens 5



Waterval Springplank (hoogte … meter)
Koud dompelbad (temperatuur … °C) Springplank (hoogte … meter)

Beweegbare bodem Startblokken
Kleuterbassin ondieper dan 50 cm Relax-tank
Sauna Therapiebassin

Stoombad Zoutwaterbad
Kruiden- of mineraalbad Andere speeltoestellen

svp aankruisen

Aantal toiletten t.b.v. overdekte bassins

Aantal douches t.b.v. overdekte bassins
Aantal kleedhokjes t.b.v. overdekte bassins
Aantal gezamenlijke kleedplaatsen binnen
Aantal toiletten t.b.v. buiten bassins
Aantal douches t.b.v. buiten bassins
Aantal kleedhokjes t.b.v. buiten bassins
Aantal gezamenlijke kleedplaatsen buiten

svp aankruisen en invullen

Ja / Nee 

svp aankruisen en invullen

Ja / Nee

svp aanvinken en invullen

Datum waarop met de wijziging(en) wordt begonnen
Geplande datum waarop de wijziging(en) gereedkomen
Is voor de wijzigingen een bouwvergunning nodig Ja / Nee

Sanitaire voorzieningen

De houder draagt er zorg voor dat tenminste eenmaal in een periode van drie jaar een risicoanalyse wordt uitgevoerd. Tevens dient het hierbij 
behorende beheersplan te worden opgesteld.

Hebt u een legionella risicoanalyse en het daarbij behorende beheersplan (laten) opstellen voor 
de badinrichting of zwemgelegenheid?

Wanneer heeft u de legionella risico-analyse en het daarbij behorende beheersplan ingediend bij 
de Provincie?

Legionella

Bij verbouw of renovatie inrichting

Algemeen

Zo ja, wanneer zijn de resultaten van de uitgevoerde legionella analyses bij Provincie ingediend?

Zijn er behalve de douches, nog meer plaatsen binnen de zwemgelegenheid waarbij zwem- of badwater zodanig ter 
beschikking komt of wordt gebruikt dat daarbij aerosolen (fijne waterdruppeltjes) kunnen vrijkomen en dientengevolge 
legionellebesmetting kan optreden?
Indien de voorgaande vraag met Ja is beantwoord, geef dan hieronder aan waar dit het geval is (voorbeelden zijn 
paddestoel, knuffelmuur, nevelgrot e.d.):

Bij nieuwbouw inrichting




