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OVERZICHT ONDERHOUDSCONTRACTEN 

Prijzen & formules buitenzwembaden 2016 

  
U wenst enkel te genieten van uw zwembad? Onze onderhoudscontracten – gaande van winter- en 
zomerklaar maken van het zwembad tot een full service concept – bieden u de ideale oplossing. 
 
BUITENZWEMBADEN (zwemseizoen van ca. maart - okt ): 

  

Formule ‘1’: Basisonderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad (10 manuren/               
2 verplaatsingen): 
 
Zomerklaar maken van het zwembad 
 
-  verwijderen van winterzeil (indien aanwezig) 
-  nazicht technische installatie 
-  opstarten systeem (filter, waterbehandeling, verwarming, …) en aanpassen filtertijden indien 

nodig 
-  kalibratie van de sondes  
-  toevoegen van eerste dosis producten in functie van eerste wateranalyse Stabilisator, TA, pH en Cl 
-  aanvullen onderhoudsproducten volgens uw instructies (worden apart aangerekend) 
 
Winterklaar maken van het zwembad 
 
-  herprogrammatie filterklok (winterinstelling) 
-  overwinteringsproduct toevoegen 
-  aanbrengen winterzeil (indien aanwezig) 
-  water aflaten in de warmtepomp indien aanwezig   

 

Formule ‘2’: Groot onderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  (20 manuren /           
3 verplaatsingen):  
 
Zomer- & winterklaar maken van het zwembad 
 
-  verwijderen van bodemvuil en oppervlaktevuil, schoonmaken van de rand en afspuiten van rolluik 

gedurende (max. 5 manuren) 
-  controlebezoek enkele dagen later met bijkomende wateranalyse en 2de  dosering producten 
-  alle overige inbegrepen services van formule 1 
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Formule 3: Service programma ‘ light ’ (30 manuren/9 verplaatsingen):  
 
Zomer- & winterklaar maken van het zwembad met maandelijks controlebezoek 
 
- maandelijks controlebezoek met wateranalyse en beheer waterkwaliteit (max. 9 keer per jaar) 
- alle overige inbegrepen services van formule 2 

 

Formule 4: Service programma ‘ medium ’ (42 werkuren/18 verplaatsingen):  
 
Zomer- & winterklaar maken van het zwembad met 14 daags controlebezoek 
 
-  14 daags controlebezoek met wateranalyse en beheer waterkwaliteit (max. 18 keer per jaar) 
-  alle overige inbegrepen services van formule 2 

 

Formule 5: Service programma ‘ full ’ (94 werkuren/32 verplaatsingen):  
 
Zomer- & winterklaar maken van het zwembad met wekelijks “full service” onderhoud 
 
-  wekelijks controlebezoek met wateranalyse en beheer waterkwaliteit (max. 32 keer per jaar) 
-  2 wekelijks stofzuigen van het bad gedurende  1u per week met manuele stofzuiger (max. 16 keer 

per jaar) 
-  3 jaarlijks vervangen van filterzand bij het afsluiten van meerjarige contracten 
-  Vervangen van kleine onderdelen (sondes, terugslagkleppen, dichtingen, etc…) en aanvullen van 

producten (max. 500€/jaar) gedurende looptijd contract. 
-  alle overige inbegrepen services van formule 2 

  
- Klanten met een onderhoudscontract worden prioritair behandeld. 
- U ontvangt van ons een gedetailleerd service rapport met de reële prestaties.  
- Het niet kunnen uitvoeren van de opdracht omdat wij niet aan het zwembad en/of 

technische ruimte kunnen worden ook in rekening gebracht. 
- Eventueel niet verbruikte uren worden overgedragen naar het volgend jaar. 

- Extra prestaties, materialen en producten  worden verrekend samen met de verbruikte 
materialen en producten. 

- Onderhoudscontracten ‘formule ‘1’ en’ 2’ worden in 1x gefactureerd. Formules ‘light’, 
‘medium’ en ‘full’ worden in 1x gefactureerd of kunnen met een domicilieringsopdracht 
maandelijks gefactureerd worden. 
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OVERZICHT TARIEVEN ONDERHOUDSCONTRACTEN 2016 BUITENZWEMBADEN (max. 8 maanden/jaar): 

 
Regio 1 (zwembaden in een straal van 10km rondom Wevelgem) 

 Onderhoudscontracten                                                     Prijs (incl. BTW) 

Formule 1: Basisonderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  445,00 € 

Formule 2: Groot onderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  875,00 € 

Formule 3: Service programma ‘light’  1.365,00 € 

Formule 4: Service programma ‘medium’  1.975,00 € 

Formule 5: Service programma ‘full’  4.925,00 € 

 
Regio 2 (zwembaden in een straal van 25km rondom Wevelgem) 

Onderhoudscontracten                                                                                       Prijs (incl. BTW) 

Formule 1: Basisonderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  475,00 € 

Formule 2: Groot onderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  925,00 € 

Formule 3: Service programma ‘light’  1.515,00 € 

Formule 4: Service programma ‘medium’  2.265,00 € 

Formule 5: Service programma ‘full’  5.455,00 € 

 
Regio 3 (zwembaden in een straal van 50km rondom Wevelgem) 

 Onderhoudscontracten                                                                                  Prijs (incl. BTW) 

Formule 1: Basisonderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  530,00 € 

Formule 2: Groot onderhoud zomer- en winterklaar maken van het zwembad  1010,00 € 

Formule 3: Service programma ‘light’  1.760,00 € 

Formule 4: Service programma ‘medium’  2.755,00 € 

Formule 5: Service programma ‘full’  6.325,00 € 

 
Inbegrepen: 

- de services zoals vermeld per formule voor een zwemseizoen van +/- maart t.e.m. oktober 
- verplaatsingskosten & reistijden   

 
Niet inbegrepen:  

- bijkomende door u aangevraagde werken worden verrekend in regie aan €40,00/manuur (excl. 
21% BTW) en verplaatsingskosten €0,55/km.  

- gebruikte materialen tenzij anders vermeld worden verrekend volgens verbruik 
- onderhoudsproducten worden verrekend volgens verbruik  

 

Afgesloten onderhoudscontracten worden jaarlijks automatisch verlengd (tot nadere 
berichtgeving), de prijzen worden jaarlijks aangepast volgens de index van toepassing op de 
bouwsector. 

 


