
De zekerheid van 
gecontroleerde 
tapkwaliteit

De juiste mensen op de juiste plek



Tapwacht. Dé specialist in complete 
tap- en koelinstallaties voor de horeca

Tapwacht is dé specialist als het om installeren en onderhouden van 

tap- en koelinstallaties gaat. Tapwacht gaat verder dan elke andere leverancier:

naast het technisch onderhoud doen we ook het hygiënisch onderhoud van 

alle installaties. Met Tapwacht zijn uw gasten dus altijd verzekerd van een 

perfect product. Dat is ook de reden dat alle grote brouwers en vele duizenden 

horecaondernemers, verenigingen en instellingen kiezen voor de zekerheid 

van Tapwacht Service en Techniek.



De medewerkers van Tapwacht zijn graag geziene gasten in

horecagelegenheden. Met het frequent professioneel reinigen

van de leidingen, garanderen ze immers dat uw tapinstallaties

voldoen aan de HACCP-regels en daarmee dus aan de eisen

die de Keuringsdienst van Waren hieraan stelt. Al jaren zorgen

we op meer manieren ervoor dat het bier elke dag perfect is.

Tapwacht Techniek levert en installeert complete buffetten 

en koelinstallaties én verzorgt al het noodzakelijke technisch 

onderhoud. Daarnaast kunnen we uw zaak zelfs voorzien van

geavanceerde spoelbaksystemen die water en dus ook geld

besparen. Tapwacht is dan ook met recht dé servicepartner 

in tapinstallaties en koelsystemen voor de horeca.  

Vakkundig gekoeld

Tapwacht ontwerpt, levert en installeert als een van de weinige

bedrijven in Nederland complete buffetten, inclusief alle koel -

systemen, lekbladen en tapinstallaties. Dankzij onze eigen lijn

buffetkasten kunnen we altijd een scherpe aanbieding doen en

ook nog eens snel leveren. Onze buffetkasten zijn perfect in te

passen in de bestaande situaties. Vanzelfsprekend kunt u bij ons

eveneens terecht voor flessenkasten met glasdeuren, zodat u 

de producten op een aantrekkelijke manier kunt presenteren. 

De koel- en tapinstallaties inclusief het leidingwerk worden

geïnstalleerd door onze eigen monteurs. Alles ligt in één hand: 

er zullen dus geen afstemmingsproblemen ontstaan en we 

kunnen snel opleveren. Resultaat is een vakkundig geplaatste

installatie waarmee u ongestoord koude dranken kunt serveren.

Een tapinstallatie die we bovendien graag onderhouden en waar-

voor u een voordelige serviceverzekering bij ons kunt afsluiten. 

Perfect getapt

De tapinstallatie dient iedere vier weken professioneel gereinigd

en gedesinfecteerd te worden. Hiermee wordt aangroei van gis-

ten, bacteriën en kalkaanslag in de leidingen voorkomen. Ook

installaties met 20 literfusten hebben periodiek een 

grondige reinigingsbeurt nodig. De medewerkers van Tapwacht

hebben de kennis en de materialen om al uw tapinstallaties snel

en vakkundig te reinigen en te desinfecteren. Ze weten precies

hoe vaak een biertapinstallatie gereinigd moet worden en leggen

elke reinigingsbeurt vast volgens de kwaliteitsnormen van 

ISO 9001:2000. Mocht uw bedrijf een HACCP-controle krijgen

dan kunnen wij een lijst overleggen van alle uitgevoerde 

reinigingsbeurten. Tapwacht werkt samen met alle grote 

brouwers van Nederland en onze medewerkers worden dan 

ook als eerste bijgeschoold als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Zo weet u zeker dat we ook bij het reinigen van uw tap -

installaties topkwaliteit leveren en dat u er dus altijd op kunt 

vertrouwen dat u een perfect biertje kunt tappen.

Schoon van fust tot glas 

Glaswerk moet echt schoon zijn. Dus moet het goed gespoeld

worden. De standaard spoelbak doet zijn werk uitstekend, maar

verbruikt daarbij vaak meer dan 30.000 liter water per maand.

Dit is niet goed voor het milieu en het kost u als horeca -

ondernemer bovendien veel geld. Tapwacht is daarom op 

zoek gegaan naar een oplossing en vond die in geavanceerde 

waterbespaarsystemen voor de spoelbak, die met behulp van

sensoren bepalen hoeveel water er écht nodig is. Het water -

verbruik kan daardoor tot wel 80 procent worden verminderd. 

U verdient zo’n systeem dan ook binnen een jaar terug. 

Het is mogelijk om ook automatisch het spoelmiddel te laten 

bijmengen. Zo weet u zeker dat de dosering precies goed is 

en uw glazen perfect worden gespoeld. Deze innovatieve 

spoelbaksystemen zijn in korte tijd uitgegroeid tot een groot

succes. Tapwacht Techniek heeft al in vele horecazaken naar

tevredenheid deze spoelbaksystemen geïnstalleerd.
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