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Testkeu
urmerk voor Hamers
H
s Leidin
ngtechn
niek B.V
V.:
1
100%
in
n IKT‐LinerRep
port 20
016
100 procent kwaaliteit levereen. Uit de ond
derzoeken v an het IKT‐laaboratorium bleek dat in 2016 elk
CIPP
P‐linerproefsstuk uit de do
oor Hamers Leidingtechn
L
niek B.V. inge
ebouwde Alp
phaliners volldeed aan allle testcriteriaa.
IKT‐V
Vestigingsmanager Sebastiaan Luime
es overhandiigt deze onderneming nu
u een IKT‐tesstkeurmerk, wat deze go
oede
dien
nstverlening bevestigd.
Waterdichttheid, buigsp
panning, E‐m
modulus en wanddikte
w
– pas
p
wanneer ee
en CIPP‐linerrproefstuk geelijktijdig volldoet aan deeze
vier testcritteria, kan de
e renovatie ddaadwerkelijk meteen
goedgekeurd worden. In 2016 wareen het slechts 60% van alle
a
CIPP‐linerproefstukken die bij IKT ziijn binnengekomen,
die gelijktijdig aan alle vier
v testcriteeria voldeden
n.

Testkeurm
merk voor best
b mogelijjke dienstverlening
Hamers Leidingtechniek B.V. uit Wijjchen leverd
de het afgelo
open
jaar bij elke
e CIPP‐linerp
proefstuk hett best mogelijke resultaat.
IKT‐V
Vestigingsma
anager Sebasttiaan Luimes (r.)
( over‐
hand
digt het testkeeurmerk IKT‐LLinerReport 2016
2
100%
aan Stephan Ham
mers van Ham
mers Leidingtechniek B.V.

De „100%‐club
„
b“
In de
e laatste vijf jaar zijn er enkele
e
renovvatiebedrijveen
naarr voren geko
omen die op hun top pressteren.
Zij voldoen met al hun CIPP‐linerproefstu
ukken
gelijktijdig aan alle viertestcrriteria en bouwen
zodo
oende aan eeen „100%‐Club”.
Zij voldoen hierm
mee aan de eisen
e
die gessteld wordenn
door de bestaan
nde normen en
e netbehee
erders.
In he
et jaar 2016 behoorden slechts
s
vijf van de 22
reno
ovatiebedrijvven hiertoe (9 van de 24 in 2015).
Het lukt slechts enkele bedriijven om dezze
hooggwaardige diensten overr meerdere jaren
te ve
erlenen.

Vijf aan de top
p
In 20
016 gaven dee resultaten voor de enkkele testcriteeria
overr het algemeeen reden tott voldoeningg. De totale
kwaliteit van een
n CIPP‐liner voldoet
v
pas echt,
nneer aan alle vier de testcriteria gelijjktijdig voldaaan
wan
wordt. Dat luktee in 2016 slecchts vijf bedrrijven.
Ham
mers Leidingttechniek B.V. (met de Alp
phaliner)
is daaar één van.

100
0% voldaan: Aan
A alle testenn in alle vier testcriteria
t
vold
doen (2012‐20
016).

Voor elk jaar in d
de „100%‐Club” krijgt he
et desbetreff ende renovaatiebedrijf ee
en ster met ddaarin het jaartal in onzee
„Ste
erren‐afbeeld
ding”. Des tee meer sterre
en een bedrijjf heeft, des te constante
er levert dit bbedrijf de ho
oogst mogelijke
reno
ovatiekwaliteeit af. Elf bed
drijven hebben tussen 20012 en 2016 minstens éé
én jaar 100%
% kwaliteit be
ehaald.
Ham
mers Leidingttechniek kan nu zijn vierd
de ster aan dde muur han
ngen.
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