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1. INLEIDING
1.1 Algemeen

1.2 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.

1.3 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.  
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2, 3 & 4
2. Plaatsingsvoorschriften in gestabiliseerd zand

Graaf een kuil die minstens:

3. Onderhoud

We raden aan om regelmatig de installatie te reinigen. Bladerresten kunnen een onaangename 
geur teweegbrengen.

4. Garantie

Op onze tanks in deze reeks geldt er een garantie van 10 jaar op de behuizing tegen alle aantoonbare
fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd.

Als er grond- of regenwater in de kuil staat, moet dat weggepompt worden voor er gestabiliseerd zand 
in de kuil mag gebracht worden. Bedek de bodem van de kuil met min. 15 cm gestabiliseerd zand van 
150 kg/m³ (*). 

Plaats de tank waterpas in de kuil zodat de ingang op de juiste hoogte komt om de afvoerleiding 
aan te sluiten. Vul het apparaat met water en sluit de in- en uitgang aan. Voorzie het van de juiste en 
voldoende grote verluchting volgens het type apparaat en steeds met een minimum van 50 mm. 
Vul de kuil rond het apparaat aan met minimum 15 cm gestabiliseerd zand van 150 kg/m³ (*). 
Men brengt het gestabiliseerd zand steeds in kleine hoeveelheden aan en drukt dit daarna lichtjes aan, 
dit om vervorming van het apparaat te voorkomen. Leg boven op het apparaat minimum 10 cm 
gestabiliseerd zand van 150 kg/m³ (*). 
Voorzie een deksel op de hoogte van het maaiveld: de tank moeten makkelijk bereikbaar blijven 
voor controle of reiniging. 
Indien er voertuigen in de onmiddellijke omgeving van de tank kunnen rijden, moet er een 
voldoende sterke betonplaat geplaatst worden. De betonplaat mag niet op de tank steunen en moet 
de druk afleiden op de niet omgewoelde grond.
(*) Gelieve ons te raadplegen in geval van een tijdelijk hoge grondwaterstand, alsook indien de tank 
dieper komt te zitten dan het PE-verhoog toelaat.

- 30 cm breder is dan de tank
- 30 cm dieper is dan de afstand tussen de hoogte van de ingang en de bodem van de tank
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