Wanneer  onze  klanten  het  wensen,  stellen  wij  –  geheel  vrijblijvend  –  een  
onderhoudscontract  voor  het  onderhoud  van  hun  zwembadinstallatie  voor.    Enkele  
voorbeelden  hiervan  zijn  :

  Openlucht  zwembad      
1-   Lente  en  winter  onderhoud  
Bij  de  opstart  en  het  afsluiten  van  het  zwembad  kunnen  volgende  werken  uitgevoerd  
worden  :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nazicht  van  de  filter  en  de  filterpomp
Nazicht  van  de  verwarming
Controle  en  aan/afsluiten  van  zonnepanelen  of  warmtepomp
Controle  van  de  onderwaterverlichting
Kuisen  van  de  skimmer  mandjes  en  het  voorfilter  mandje  van  de  pomp
Backwashen  van  de  zandfilter
Nazicht  manometer  en  filtersturing
Controle  UV  installatie
Nazicht  automatische  vulling
Nazicht  automatische  rolluik
Nazicht  en  ijken  van  de  automatische  ontsmetting,  bv.  Logo  Visual

2-   Tussentijdse  onderhoudsbeurten  
Volgens  de  frekwentie  die  de  klant  opgeeft  kunnen  wij  wekelijks,  om  de  twee  weken,  
maandelijks,  2-maandelijks,  3-maandelijks,....  langsgaan  voor  :
-
-
-

Spoelen  van  de  filter
Nazicht  en  leveren  van  producten
Controle  waterkwaliteit

3-   Op  aanvraag  kunnen  wij  ook  volgende  supplementaire  werken  uitvoeren  
-
-
-
-
-
-

Stofzuigen  van  de  rolluikbak
Stofzuigen  van  de  buffertank
Stofzuigen  van  het  zwembad
Behandelen  van  de  rolluik  tegen  kalk
Volledige  reiniging  van  de  rolluik
Plaatsen  of  wegnemen  van  winterzeil

Overdekt  zwembad
1-   Bij  een  standaard  onderhoud  kunnen  volgende  werken  ingepland  worden  :  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nazicht  van  de  filter  en  de  filterpomp
Nazicht  van  de  verwarming
Controle  van  de  onderwaterverlichting
Kuisen  van  de  skimmer  mandjes  en  het  voorfilter  mandje  van  de  pomp
Backwashen  van  de  zandfilter
Nazicht  manometer  en  filtersturing
Controle  UV  installatie
Nazicht  ontvochtiger  en  vervangen  van  de  filters
Nazicht  automatische  vulling
Nazicht  automatische  rolluik
Nazicht  en  ijken  van  de  automatische  ontsmetting,  bv.  Logo  Visual

2- Eventuele  supplementaire  werken  :
-
-
-
-

Stofzuigen  van  de  buffertank
Stofzuigen  van  het  zwembad
Behandelen  van  de  rolluik  tegen  kalk
Volledige  reiniging  van  de  rolluik

Ook  hier  kan  de  klant  de  frequentie  van  het  onderhoud  kiezen.  Bij  een  binnenbad  wordt  een  
jaarlijks  nazicht  aangeraden,  zeker  als  er  een  automatische  ontsmetting    is.  Ook  de  
ontvochtiger  heeft  een  regelmatig  nazicht  nodig.  

