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Algemeen

Belangrijk

Deze plaatsingsvoorschriften maken deel uit van het product. Het naleven van deze instructies is dan
ook een vereiste voor het juist gebruik en de juiste plaatsing van het product. 

BOLLAERT BV behoudt het recht, zonder voorafgaande mededelingen, de gegevens uit deze handleiding
aan te passen.

In geen geval kan BOLLAERT BV aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, specifieke of

toevallige schade, of gevolgschade die voortvloeit uit de behandeling of het gebruik van de hier

beschreven regenwaterputten.

De afbeeldingen, foto’s en illustraties in dit document zijn niet contractueel.

De leverancier, BOLLAERT BV, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten die

voortvloeien uit het gebruik van onderdelen van het regenwatersysteem andere dan de

producten van het merk van oorsprong.

Controle bij levering

Controleer of de geleverde producten in overeenstemming zijn met de gegevens vermeld 

op de leveringsbon.

Controleer de volledige levering op beschadiging.  Schade ontstaan tijdens het transport 

moet onmiddellijk aan Bollaert BV gemeld worden volgens de instructies in de algemene voorwaarden.  

Waarborg

De septische/regenwaterput is gewaarborgd tegen alle fabricagefouten in zoverre de voorschriften 

strikt worden nageleefd.
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A: Zonder verkeersbelasting

De grond zodanig uitgraven dat de put zonder risico van stoten kan neergelaten worden. Op de bodem 
van de uitgegraven put een laag gestabiliseerd zand aanbrengen. Indien er zich op de plaats van de 
uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische/regenwaterput te plaatsen 
met betonplaat van ongeveer 15 cm dik. Vervolgens de septische/regenwaterput neerlaten en de 
buisleidingen aansluiten. Aan de binnenzijde van de septische/regenwaterput in het midden een steun 
plaatsen van de bodem tot de bovenkant van de put. Vul de put met water tot aan de uitgang. Vul het 
gat rond de put op met gestabiliseerd zand tot +- 5 cm boven de bovenzijde. 
Aangeraden hoeveelheid stabilisé voor een normale inbouwdiepte van +-50 cm onder het maaiveld: 

- 30 cm stabilisé voor de tanks 1000L-1500L-2000L-3000L
- 50 cm stabilisé voor de tanks 4000L-5000L-6000L-7500L-10000L

B: Met verkeersbelasting

Volg de aanwijzingen uit deel A. Giet na het gestabiliseerd zand een gewapende betonplaat van 20 cm. 
Na uitdroging van de betonplaat mag de steun aan de binnenzijde verwijderd worden. Hierna kan het 
mangat indien gewenst opgemetst worden en/of een putdeksel kan geplaatst worden.
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