
KIAD Certificering 
opleiding

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, 

het is een persoonscertificering voor personen die 

drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het 

drinkwaterdistributienet. De drinkwaterbedrijven hebben het 

KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht gesteld voor 

alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen 

verrichten aan het drinkwaterdistributienet.

Wij weten wat 
certificeren voor
je inhoudt!

Wij zijn er voor de 
installateur. We maken 
onze opleidingen voor 
mensen die liever in de 
praktijk werken. Wij zijn 
doeltreffend en flexibel. 

dag 1: Hygiënisch Werken in de Waterdistributie
(Wordt afgesloten met een toets, CKB erkend)

dag 1: Veilig Werken aan Asbestcementleidingen

dag 2:  KIAD Theorie en praktijk, 
              ter voorbereiding op het KIAD examen.

Dag 3: KIAD Theorie en praktijk, examen.
De kandidaat die met goed gevolg de cursusdagen 
doorlopen heeft krijgt dan van TOZ 2 certificaten, n.l. 
het certificaat Hygiënisch werken en het certificaat 
veilig werken aan AC leidingen en is hij voorbereid 
voor de examens van Stichting Wateropleidingen om 
het KIAD certificaat te halen, zowel theoretisch als 
praktisch. KIAD examens, zowel theorie als praktijk 
vinden op locatie van TOZ plaats.

WIJ BIEDEN OOK MAATWERK 

WATER TOTAAL
KIAD, HYGIËNE & ALC

De opleiding KIAD wordt als onderstaand pakket aangeboden, 

echter maatwerk is eveneens mogelijk!! Zo is het mogelijk om in 

overleg alleen KIAD, of Veilig werken aan Asbestcementleidingen 

of Hygiënisch werken in de Waterdistributie af te nemen. Voor de 

mogelijkheden bel of mail ons gerust!
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Dag 1: KIAD Theorie en praktijkinstructie 
ter voorbereiding op het KIAD examen.

Dag 2: KIAD Theorie en praktijk examen 
op onze eigen locatie!
De kandidaat volgt een cursusdag die bestaat uit theorie 
en praktijk. Deze cursusdag bereidt de kandidaat voor op 
het examen van Stichting Wateropleidingen om het KIAD 
certificaat te halen. De Examens voor de KIAD vinden plaats op 
onze eigen locatie van TOZ!
 

1 cursusdag en 1 examendag

Geen gratis herkansing theorie

4 jaar geldig

Computer begeleiding

Examen op onze eigen locatie

1 Certificaat

Kosten € 1060,00 p.p. excl. BTW

2 cursusdagen en 1 examendag

Eenmalig kosteloos theorie examen herkansen

4 jaar geldig

Computer begeleiding

Examen op onze eigen locatie

Certificatie van alle 3 de certificaten loopt gelijk

3 Certificaten

Totale kosten € 1401,83

Besparing van € 250,-

pakket 1 pakket 2

Bent u of heeft u mensen die niet over weg kunnen 
met een computer of faal angst hebben? 
daar hebben wij speciale aandacht voor 


