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 Prijs  

(excl btw) 

Prijs  

(incl btw) 

Zomerklaar maken van het zwembad:  (inclusief: 3 werkuren en voorrijkosten*) 

• Winterzeil**, ijsbrekers & winterdoppen verwijderen 

• Grondig stofzuigen van het bad en de skimmers 

• Nazicht technische installatie & rolluik 

• Backwash en reiniging van de filter 

• Opstarten systeem (filter, waterbehandeling, verwarming, …) en/of aanpassen 

filtertijden indien nodig 

• Doseersystemen calibreren 

• Toevoegen van eerste dosis producten in functie van wateranalyse Stabilisator, 

TA, pH en Cl  

 

€ 200 € 242 

Groot onderhoud / Grondige zwembadreiniging (inclusief: 6 werkuren, verbruik 

reinigingsproducten en voorrijkosten*) 

• Wand ter hoogte van de waterlijn wordt grondig gereinigd 

• Boordstenen worden behandeld met anti-mos en gereinigd onder hogedruk 

• Reiniging van het rolluik met covernet & hogedruk 

• Grondig stofzuigen van het zwembad + reiniging van de skimmers 

• Backwash en reiniging van de filter 

• Reiniging RVS onderdelen met RVS reiniger & uitwendige reiniging technische 

ruimte (pomp, filter, apparatuur) 

• Inwendige reiniging pomphuis circulatiepomp 

• Warmtepomp reiniging met grielzeep 

 

€ 400 € 484 

Winterklaar maken: (inclusief: 3 werkuren en voorrijkosten*)    

• Stofzuigen van het zwembad + reiniging van de skimmers 

• Skimmers voorzien van gizzmo’s om bevriezing te voorkomen. (aanzuiging 

gebeurt enkel via de bodemput) 

• Backwash en reiniging van de filter 

• Pomp en filterafstelling winter 

• OPGELET: uw pomp moet draaien bij vriestemperaturen. Daarom raden wij u 

ten stelligste aan om een vriesbeveiliging te plaatsen.  

• Afkoppelen + ontwateren warmtepomp 

• Afdekking zwembad indien u hierover beschikt: Plaatsing winterdrijvers en 

winterzeil tegen meerprijs € 50 excl btw (prijzen nieuw winterzeil beschikbaar 

op aanvraag) 

 

€ 200 € 242 

Installatie RVS ankerbouten voor bevestiging winterzeil  In regie - 50€/h excl btw en 

excl materiaal 

Servicecontract voor maandelijks onderhoud zwembad  Op aanvraag 

 
* In een straal van 10km rond Sint-Truiden. Voor verdere verplaatsingen wordt kilometervergoeding toegepast van € 0,85 per 

kilometer. 

** Winterzeil dient ter plekke open te blijven om voldoende te drogen zodat er geen schimmelvorming optreedt. Verdere opberging 

valt onder verantwoordelijkheid van de zwembad eigenaar. 

 

Gebruikte materialen tenzij anders vermeld worden verrekend volgens verbruik 

Technische fiches & product informatie op aanvraag verkrijgbaar. 

Voor deze diensten zijn de voorwaarden van Relaxani van toepassing welke u kunt vinden op onze website www.relaxani.be  

 

http://www.relaxani.be/
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