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Met trots kunnen wij u meedelen dat Schmidt Watertechniek 

vanaf 21 augustus 2013 in het bezit is van een VCA 

certificaat. Hoewel onze werknemers reeds in het bezit 

waren van een persoonsgebonden VCA certificaat, kunnen 

we nu ook als bedrijf aantonen dat we bewust omgaan met 

veiligheid, gezondheid en milieu. 

 

Update Accupanther: De accupanter is buitengewoon 

positief ontvangen door onze klanten en de eerste reacties uit 

de markt zijn zeer lovend. De machine wordt gewaardeerd 

vanwege de veilige bediening door een perfect werkende 

veiligheids-slipkoppeling. Daarnaast is de machine licht en 

compact waardoor hij handzaam en gemakkelijk te hanteren is. 

Toch levert de Accupanther niet in op kracht en is hij sterk 

genoeg om de zwaarste afsluiters te kunnen draaien. Uit de 

praktijk blijkt dat de accucapaciteit op ruim 20 afsluiters per 

accu ligt, Met drie bijgeleverde accu’s betekent dit dat er op een 

dag ruim 60 afsluiters gedraaid kunnen worden zonder extra op 

te laden.  

Schmidt Watertechniek behaalt Kiwa VCA certificaat 

Voor u als opdrachtgever betekent dit dat u erop kunt vertrouwen dat uw 

(risicovolle) werk op een professionele manier en met beleid wordt uitgevoerd. Om 

het VCA certificaat te kunnen behalen moesten we door een onafhankelijke 

keuringsinstantie worden getoetst die is aangesloten bij de Stichting 

Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Gezien de aard onze werkzaamheden en 

de branche waarin wij werkzaam zijn hebben wij gekozen voor een toetsing door 

Kiwa.    

Onze Kiwa-certificering is gebaseerd op ons dienstverleningspakket voor 

lekdetectie, capaciteits- en drukmetingen, onderhoud aan afsluiters en 

brandkranen. 


