Een uitgebreide toelich�ng
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verandering naar visuele
inspec�e nieuwe s�jl vind je via:

Rioolinspectie
Nieuwe Stijl
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En wat levert het vervolgens op?

Voor meer informatie:

Sjaak vertelt: ‘De classiﬁca�e is zo dicht mogelijk

‘Tja, de inspec�e buiten gaat meer budget

sjaak.verkerk@anteagroup.com

bij de oude NEN 3399 uit 2004 gebleven.

vergen’, legt Sjaak uit. ‘Maar het grote voordeel
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