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Apart from exceptions provided by the law, nothing from this
publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without the written
consent of the Netherlands Standardization Institute.

Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.
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Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
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Zal vervangen NEN 1006:2002/A2:2008

The Netherlands Standardization Institute shall, with the
exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third
parties for duplication and/or act in and out of law, where this
authority is not transferred or falls by right to the Reproduction
Rights Foundation.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke
bewerking.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdend met toepassing van door
het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde
uitgaven.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder
ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen
voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte
op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen
c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.
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Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190
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Voorwoord
In dit wijzigingsblad zijn de wijzigingsbladen A1:2005 en A2:2008 verwerkt. De desbetreffende teksten zijn in
de marge met [A1] en [A2] aangeduid. De nieuwe teksten zijn in de marge met [A3] aangeduid.
Met dit wijzigingsblad is NEN 1006 voor het aspect huishoudwater afgestemd op de Drinkwaterwetgeving die
naar verwachting op 1 juli 2011 van kracht wordt.
Commentaar op dit normontwerp kan vóór 15 junii 2011 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.”
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Wijzigingen
Op NEN 1006:2002 gelden de volgende wijzigingen.
[A3]

Blz. 3, 1.1:
Vervang

Vo

“Leidingwaterinstallaties zijn onder te verdelen in drink-, warmtap- en huishoudwaterinstallaties.
Onder huishoudwaterinstallaties vallen individuele en collectieve installaties die gevoed worden
met huishoudwater. Huishoudwater kan geleverd worden door waterleidingbedrijven, maar ook
door collectieve of individuele watervoorzieningen. De bron van huishoudwater kan zijn
grondwater, oppervlaktewater, hemelwater, afvalwater of een ander soort water. In deze norm zijn
de eisen die vanuit volksgezondheid aan huishoudwaterinstallaties worden gesteld beperkt tot drie
door VROM toegestane gebruiksdoelen: toiletspoeling, wasmachine en het besproeien van de
tuin.”
door:

[A1]/[A2] Blz. 3, 1.2:

or

“Leidingwaterinstallaties zijn onder te verdelen in drink-, warmtap- en huishoudwaterinstallaties.
Onder huishoudwaterinstallaties vallen zowel woning- als collectieve installaties die worden gevoed
met huishoudwater. Huishoudwater kan worden geleverd door collectieve of individuele
watervoorzieningen. De bron van huishoudwater en het gebruiksdoel kan verschillen en is
afhankelijk van toepassing in een woning- of collectieve installatie.“
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Vervang de gehele opsomming van normen door de volgende opsomming:
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 1014:1992

Bliksembeveiliging

NEN 1014/C2:2000
NEN 1078:2004

iew
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"NEN 1010:2007+C1:2008

[A3]

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar –
Prestatie-eisen – Nieuwbouw",

eld

onder verwijdering van:

Correctieblad C2:2000 op NEN 1014:1992

"NPR 5075

Geluidwering in woningen en woongebouwen – Sanitaire
toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water

NEN 5077

Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de
prestatiegrootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie,
geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus
veroorzaakt door installaties"

Blz. 5, 1.2.1.11:
Vervang
“1.2.1.11
huishoudwater
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leidingwater dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater en dat uitsluitend bestemd is
voor toiletspoeling, gebruik in wasmachine of het besproeien van de tuin”
door:
“1.2.1.11
huishoudwater
leidingwater dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen van drinkwater en dat in collectieve installaties
uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling en in woninginstallaties uitsluitend bestemd is voor
toiletspoeling, gebruik ten behoeve van de wasmachine of het besproeien van de tuin”

Vo

[A1]

Blz. 6, 1.2.1.17:

Vervang

“elk roerend of onroerend goed”
door:

“elke roerende of onroerende zaak”

or

[A1]

Blz. 8, 2.3.2, titel:

Vervang

“2.3.2 Bevriezingsgevaar”
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door:

“2.3.2 Olievrije lucht”

iew

[A1]

Blz. 8, 2.3.2:
Vervang

eld

“Uitsluitend bij bevriezigsgevaar is de persproef met olievrije lucht een alternatief mits de werkdruk
niet hoger is dan 0,5 Mpa (5 bar).”
door:

“De persproef met olievrije lucht is een alternatief voor de persproef met leidingwater, mits de
werkdruk niet hoger is dan 0,5 Mpa (5 bar).”

[A3]

Blz. 10, 3.1.8:
Voeg toe aan het einde van 3.1.8
"OPMERKING

Voor meer informatie zie Waterwerkblad WB 3.1 en WB 2.5."
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