
 

 

ONDERHOUDSCONTRACT ZWEMBADEN 

- 495 € excl. BTW per jaar (6 maandelijks seizoen)       

Opstart: 

Wij komen langs voor de opstart van uw zwembad na de winterperiode en voeren volgende werken uit: 

- In werking stellen van de filterinstallatie. 

- Testen van de waterkwaliteit en vermelden van de opgemeten waarden. 

- Controle van de pomp, zandfilter en leidingwerk. 

- Opstarten en nakijken van aanwezige zwembadverwarming (warmtepomp,zonnepanelen,…). 

- Controle en ijken van doseersystemen voor chloor en PH. 

- Nazicht van afdeksystemen (manueel of automatisch). 

- GRATIS levering (nodige producten niet in prijs inbegrepen, gelieve de nodige producten zelf door te geven). 

1 maand na opstart,  2 maand na opstart,  3 maand na opstart,  4 maand na opstart 

Wij komen langs op vooraf afgesproken datum en voeren volledige controle uit van installatie en zwembad. 

- Testen van de waterkwaliteit en vermelden van opgemeten waarden. 

- Controle en nazicht van volledige zwembadinstallatie, inclusief verwarming en doseersysteem. 

- GRATIS levering (nodige producten niet in prijs inbegrepen, gelieve de nodige producten zelf door te geven). 

Winterklaar: 

Wij komen langs voor het winterklaar maken van uw zwembad en voeren volgende werken uit: 

- Leidingen en filterinstallatie volledig watervrij maken en afsluiten wanneer men het zwembad stil legt. 

- Nazicht van volledige filterinstallatie en instellen voor winterperiode wanneer het zwembad in gang blijft. 

- Afkoppelen en watervrij maken van aanwezige zwembadverwarming (warmtepomp,zonnepanelen,…). 

- Plaatsen van eventuele aanwezige winterafdekking. 

- GRATIS levering (nodige producten niet inbegrepen, gelieve de nodige producten zelf door te geven). 

Voordelen van een onderhoudscontract: 

Op regelmatige basis komen wij langs en wordt alles genoteerd in een logboek. Zo ben je zeker dat alles naar behoren 

werkt en geregeld wordt nagekeken. Nodige producten worden GRATIS geleverd tijdens onze bezoeken. Wanneer er 

bepaalde zaken dienen vervangen te worden, wordt dit tijdig opgemerkt. Extra interventies bij klanten met een 

onderhoudscontract krijgen steeds voorrang. 

Opmerkingen: 

- Een contract is geldig voor 1 jaar (6 maandelijks seizoen) en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd per jaar. 

- Stopzetten van het contract kan enkel schriftelijk, nadat alle betalingen van het lopende jaar zijn voldaan. 

- De betaling gebeurt maandelijks. Na elk bezoek ontvang je een factuur. 

- Extra nodige vervangmaterialen zijn niet in de prijs inbegrepen en worden meegedeeld alvorens deze geïnstalleerd worden. 

- Nodige onderhoudsproducten worden gratis geleverd en zijn niet in de prijs inbegrepen. Hiervan ontvangt u een aparte rekening. 

- Bijkomende interventies zijn niet in de prijs inbegrepen en worden apart afgerekend per uurloon. 

- Er wordt een logboek bijgehouden bij de zwembadinstallatie. Deze dient nauwkeurig bewaard te worden. 

- Vermelde basisprijs is enkel geldig voor verplaatsingen tot 20km rond Herenthout. Vanaf 20km wordt er een extra vergoeding aangerekend. 

- Prijzen kunnen aangepast worden volgens indexwaarde bouwsector, en wordt steeds door ons meegedeeld. 

 


