
LD-BEHEER
TAKEN APP

LEGIONELLA
DOSSIER

Eindelijk, een digitale oplossing voor 

legionellabeheer. LegionellaDossier is 

zeer eenvoudig en compleet, zodat 

iedereen beheerstaken kan uitvoeren 

en jij 100% controle hebt.

ÉÉN CENTRAAL DOSSIER, ALTĲD UP-TO-DATE!

Meer weten? Neem dan contact op via 
085 902 4600 of stuur een e-mail naar 
info@legionelladossier.nl.

ÉÉN CENTRAAL DOSSIER, ALTĲD UP-TO-DATE!

PAKKETTEN & ABONNEMENTEN

AANTREKKELĲKE ABONNEMENTEN, VOOR 
ZOWEL KLEINE ALS GROTE GEBOUWEN

Klein

Tot 20 tappunten  per 

locatie

Besparing: 1,5 uur p/m

Middel

Tot 100 tappunten per 

locatie

Besparing: 5,1 uur p/m

Groot

Tot 1600 tappunten per 

locatie

Besparing: 11,5 uur p/m

Legionellapreventie brengt veel zaken met zich mee, zoals uitgebreide 

procedures, wet- en regelgeving en papieren logboeken waarin alles 

te vinden is. Voor velen een onoverzichtelĳk en tĳdrovend proces. 

LegionellaDossier brengt hier verandering in met LD-Beheer!

Met de digitale totaaloplossing van LegionellaDossier is het mogelĳk 

zowel de risicoanalyse, als het beheersplan én de logboeken gelĳktĳdig 

actueel te houden. Door het proces eenvoudiger te maken wordt de 

uitvoer van goed legionellabeheer opeens kinderspel. 

En het beste van alles? Geen weerstand in de organisatie door 

de eenvoud in gebruik.

ERVAAR DE VOORDELEN

1 Papieren logboeken behoren 
tot het verleden 
De beheersmaatregelen worden met behulp van de 

slimme offline app en een thermometer die via bluetooth 

gekoppeld is uitgevoerd. Het enige dat moet worden 

gedaan is de thermometer onder de kraan houden, de 

registratie en archivering gaan vanzelf! Hiermee vervalt 

het handmatig meten, noteren en archiveren van de 

beheersmaatregelen en ontstaat altĳd actueel inzicht.

2 Legionella optimaal 
beheerd
Door legionellabeheer leuker én 

eenvoudiger te maken voor de 

uitvoerder gaat de uitvoerzekerheid 

omhoog. Het kost geen moeite meer 

en kan niet fout gaan. Bĳ eventuele 

overschrĳdingen die tĳdens de 

uitvoer opgemerkt worden, wordt 

de verantwoordelĳke persoon direct 

ingelicht zodat direct actie kan worden 

ondernomen. 

3 Vanaf nu kan 
iedereen beheer 
uitvoeren
De LegionellaDossier app toont enkel de 

taken die moeten worden uitgevoerd. 

Daarnaast helpt LegionellaDossier in de 

uitvoering door een goede instructie in 

de app die automatisch vertelt wanneer 

de uitvoerder mag stoppen met spoelen 

en meten. 

LEGIONELLAPREVENTIE & BEHEER

ÉÉN CENTRAAL 
DOSSIER, ALTĲD
UP-TO-DATE!

Alle ingevulde logboeken direct inzichtelĳk, handig bĳ IL&T 
controle!

Dit zĳn drie van de zeven abonnementen, er zĳn nog vier tussenliggende abonnementen 
mogelĳk. Vraag je BRL 6010 adviesbureau voor meer informatie over de mogelĳkheden en 
uitleg over de tĳdsbesparing.  

“Voorheen moest ik alles handmatig bĳhouden 

waardoor de foutkans groter was. Nu spoel ik nooit 

langer dan nodig is, alle informatie komt steeds 

automatisch in het logboek terecht. De werkdruk 

is veel minder groot en we zĳn elke week volledig 

up-to-date."

Dhr. Bouwman, uitvoerder Rĳksuniversiteit Groningen
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