Informatieblad Marel Zuivert – Zuiver Water Service
1.

Naam installatie:

Marel Zuivert – Zuiver Water Service

Bedrijf:

Marel Zuivert
Burgerdijkseweg 10
2678 NZ De Lier
0174-512066
06-30190903
info@marelzuivert.nl
www.marelzuivert.nl

2.

Zuiveringsrendement

- ten minste 95%
- ten minste 99,5% voor imidacloprid

3.

Omschrijving
zuiveringsinstallatie en
werkingsprincipe

Naam: Marel Zuivert – Zuiver Water Service
Foto`s: zie bijlage
Marel Zuivert gebruikt BZG goedgekeurde installaties
welke op de BZG lijst voorkomen.
Op de Marel Zuivert is aangegeven van welke BZG-installatie
gebruik wordt gemaakt.

4.

Voorwaarden voor toepassing

Afhankelijk van de zuiveringsinstallatie wordt verwezen naar het
informatieblad van de desbetreffende zuiveringsinstallatie.

5.

Cruciale parameters voor
onderhoud

Afhankelijk van de zuiveringsinstallatie verwijzen wordt verwezen
naar het informatieblad van de desbetreffende zuiveringsinstallatie.

6.

Handhavingsgevoelige
aspecten











7.

De installatie is voorzien van GPS
De installatie staat in constante verbinding met Marel Zuivert
om alle activiteiten en gegevens uit te wisselen
Uitgebreide registratie van alle activiteiten zoals:
- De hoeveelheid behandeld water
- Alarmmeldingen
- Datum en tijd activiteiten
- Storingen
Sluitend facturatiesysteem
Marel Zuivert klanten krijgen inzicht in hun gegevens via een
portal, inloggen via www.marelzuivert.nl. Hierin staan alle
gegevens met betrekking tot het zuiveren zoals:
- Abonnement
- Factuur
- Type installatie
- Datum zuiveringsbezoek
- Aantal m3 gezuiverd water
- Teruglevering gezuiverd water (riool,rioolbuffer etc)
Er is voorfiltratie middels een zelfreinigend filter, het
spoelwater hiervan gaat retour naar vuilwatersilo
Na afloop wordt de installatie leeg gepompt, dit water gaat
retour naar vuilwatersilo

Datum goedkeuring BZG

Disclaimer:
Het zuiveringsrendement zoals onder punt 2 in deze tabel aangegeven is alleen geldig voor de installatie met de
specificaties zoals gebruikt tijdens het onderzoek en installaties die voldoen aan de typebeschrijving onder punt 3.
Verder dient de installatie gebruikt te worden onder de randvoorwaarden zoals toegepast tijdens het onderzoek en
beschreven onder punt 4. Bij aanpassingen aan de installatie die mogelijk van invloed zijn op het zuiveringsrendement
van de installatie is het zuiveringsrendement zoals opgenomen in de BZG-lijst voor die installatie niet langer geldig.

Bijlage

