
Gelieve informatie op te sturen over 
de volgende onderwerpen:

 

Breng ons  een bezoek: O Ja O Nee

Gelieve een gratis en vrijblijvend prijsvoorstel op te 
sturen voor de hierna vermelde onderwerpen:

Contacteer ons op het volgende telefoonnummer:

 
 

Uw voordeel

  Kwaliteitsgarantie 

  
Advies volgens Europese en internationale normen

  Bijstand door experten uit alle takken van de water-
industrie.

Geïnteresseerd? 
 
Bezorg ons de antwoordkaart terug.

Stuur een e-mail naar:
jos.robeyns@dewatergroep.be

Bezoek onze website www.dewatergroep.be.

Becetel

Waarom kiezen onze klanten 
voor de samenwerking
BECETEL / DE WATERGROEP

  Wij bieden een uitstekende technische en  
industriële kennis van proceswaterinstallaties.

  Becetel heeft een geaccrediteerd onderzoeks-
centrum.

  Onze activiteiten zijn gericht op kwaliteit en 
  betrouwbaarheid zonder winstoogmerk.

  Zowel bedrijven, openbare diensten als 
   privépersonen kunnen van onze diensten 
   gebruikmaken.
 
  We geven een volledige kwaliteitsgarantie.

  U kan rekenen op een uitgebreide rapportering.

We helpen u graag verder.

Materialentechnologie

Becetel-De Watergroep
een perfect duo

EN ISO/IEC 
17025 242-T



KWALITEITSCONTROLE VAN HET MATERIAAL
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Contactpersonen:    

Becetel
prof. ir. Philippe Vanspeybroeck
tel. +32 (0)9 272 50 70
e-mail: philippe.vanspeybroeck@becetel.be

De Watergroep
ing. Jos Robeyns
tel. +32 (0)2 238 94 64
e-mail: jos.robeyns@dewatergroep.be

Becetel



te frankeren

Wat doen we?Wie zijn we?

Becetel
Dit onderzoekscentrum heeft deskundigheid op 
wereldniveau in huis op het gebied van onderzoek en 
keuring van leidingsystemen in het toepassingsgebied 
van water, gas, enz.

De Watergroep
Is het grootste integrale waterbedrijf in Vlaanderen. 
De afdelingen watertechnologie en projectengineering 
beschikken over een uitgebreide kennis op het gebied 
van waterleidingsystemen en waterbehandeling.

 .

 
BECETEL biedt in samenwerking met De Watergroep -
Materialentechnologie zijn diensten aan voor waterlei-
dingsystemen in de volgende vijf domeinen:

Laboratoriumonderzoek
Proeven op metalen en kunststoffen leidingsystemen:

 conformiteitstesten
 langeduurproeven
 verouderingsproeven
 mechanische, fysische en chemische proeven
 corrosieproeven.

Preventief onderzoek
Controle van de staat van de bestaande leidingen op
basis van niet-destructief onderzoek. Bvb. opsporen
van materiaalfouten (scheuren, corrosie, aantasting
bekledingen ...). Onderzoek coating van leidingen en 
tanks (laagdikte, aanhechting, impact, porositeit ...).
 
Diagnostisch onderzoek
Bepaling van de oorzaken van materiaalproblemen van 
bestaande leidingen met voorstel voor verder onder-
zoek.

Technisch ontwerpadvies
Begeleiding bij materiaalkeuze voor leidingsystemen in 
de ontwerpfase (volgens hun toepassingsgebied).

Partijkeuringen
Steekproef gewijze controle van leidingmaterialen voor 
de levering, volgens specificaties van de klant.
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