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Inspectie - Een kijk op onze rapportages 
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DUIKBEDRIJF MAAS EN WAAL  

is vaak betrokken bij inspecties. Door 

ervaring en feedback van de klant zijn 

onze rapportages erg uitgebreid en 

overzichtelijk. Het geen dat gevraagd 

wordt maar ook, dat wat nog niet 

ontdekt is, wordt door ons zeer 

gedetailleerd vastgelegd.  

Wanneer een inspectie door ons wordt 

uitgevoerd wordt hierbij door middel 

van een DVD en een schriftelijke 

rapportage een nauwkeurig beeld 

geschetst van de situatie. 

DVD 

Door middel van videobeelden van 

onze R.O.V., duiker en endoscopische 

camera wordt hetgeen dat gezien moet 

worden in beeld gebracht.  
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 Tijdens de onderwaterinspectie wordt 

er nauw gecommuniceerd tussen 

inspecteur en duiker. Tevens wordt 

alles zorgvuldig gecontroleerd, 

besproken en op video gezet. 

Wanneer wij alle informatie hebben 

verkregen, wordt het ruwe 

beeldmateriaal later tot een duidelijk en 

overzichtelijk beeld bewerkt.  

SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGE 

Samen met de DVD wordt een 

schriftelijke rapportage opgesteld. 

Hierin staan alle zaken die betrekking 

hebben van het geen dat geïnspecteerd 

is. Hiervan wordt de staat beschreven 

en krijgt de klant een goed beeld van de 

toestand van het object. 
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Dankzij onze rapportages wordt er  een 

duidelijk beeld gecreëerd en is de 

inspectie zo compleet mogelijk. 

Al onze rapportages inclusief dvd, 

worden  tot de volgende inspectie in 

ons archief gehouden, zodat u dit altijd 

nog kunt opvragen wanneer dit nodig 

mocht zijn. 

Nieuwsbrief 

In dit nummer 
behandelen wij: 

• Rapportages 

• Nieuwe website 

• Ultrasone diktemeting 

• Tankreparatie 
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VERNIEUWDE WEBSITE 

Sinds 15 april staat de nieuwe website 

van Duikbedrijf Maas en Waal online. 

Dankzij de nieuwe website is alles 

overzichtelijk en duidelijk zodat u 

makkelijk informatie kunt vinden en 

een duidelijk beeld krijgt van onze 

werkzaamheden.  

Ook worden enkele van onze 

projecten online gezet zodat u mee 

kunt kijken wat onze werkzaamheden 

zijn op dat moment. 
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REPARATIES OP DE WIND / 
WATERLIJN DOOR MIDDEL VAN 
HARS EN GLASVEZELMATTEN 

Tevens houden wij ons bezig met 
reparaties van tankwanden. (met name de 
wind / waterlijn) 

Doordat wij als duikbedrijf ook binnen in 
de tank komen, kunnen we de tankwand 
zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde 
conserveren.  

Binnenzijde tankwand 

Aan de binnenzijde van de tankwand 

conserveren wij de wand met een twee 

componenten epoxy. Hierdoor zorgen wij 

voor een waterdichte afsluiting op de wand 

en wordt tevens het corrosieproces 

aanzienlijk vertraagd. 

Buitenzijde tankwand 

Door het aanbrengen van meerdere lagen 

glasmatten in combinatie met epoxyhars  

verstevigen wij de buitenzijde en wordt  

deze tevens waterdicht gemaakt.  

ULTRASONE WANDDIKTE METING 

Dankzij onze ultrasone wanddikte meting systeem kunnen wij snel en accuraat 

kijken wat de dikte is van diverse leidingen. Hieruit kunnen wij dan een indicatie 

maken of dat het gemeten materiaal in goede staat is, en of dit op andere plekken 

ook het geval is.  

Het is al een aantal keer gebleken dat iets wat er vanaf de buitenzijde goed uitziet, 

dit aan de binnenzijde niet zo is, denk hierbij vooral aan cavitatie en putcorrosie. 

 

Voor meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via de mail of telefoon. 


