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Season comfort formule 

Maximale ontzorging voor een goed onderhouden zwembad 

2x volledig systeemnazicht 
Seizoensklaar maken 
Winterklaar maken 

  
Opstartperiode :  maart – april (zwemklaar paasvakantie) 
Afsluitperiode : oktober – november (vorstvrij voor december) 
 

 Deze formule omvat DE "BASIC WATER- EN SYSTEEMCHECK" FORMULE : 
Waterkwaliteit : 
 

Fotometrische controle van de waterparameters (pH & alkaliniteit) 
Meting van zoutgehalte en vrije chloor 
Advies en/of leveren van de nodige chemicaliën 

Waterbehandeling :  
(afhankelijk van het type) 

Nazicht injectieventielen (pH en/of Chloor) 
Nazicht & vervanging - indien nodig – van uitwendige doseerleidingen  
Nazicht van de electrolyse- of hydrolysecel 
Nazicht, reinigen, kalibreren van meetcellen 

Filterinstallatie & warmtepomp : 
 

Nazicht & testen pomp, filter & backwash 
Nazicht leidingwerk, dichtingen, kogelkranen 

Zwembad & rolluik : 
 

Visuele check van zwembadkuip 
Visuele test en check van rolluik 

Rapportering Rapport & advies na uitvoering 
 

met BIJKOMEND : 
Filterinstallatie :  
 

Opstart pomp, filter & backwash 
Nazicht & opstart / afsluiten niveauregelaar + auto bijvulling 
Omschakelen timers filtratie 

Warmtepomp :  
 

Wegnemen / monteren winterhoes (bewaring bij de klant) 
Reinigen van de condensor dmv warmtepompreiniger 

è tuinslang ter beschikking te stellen door klant  
Omschakelen bypass 
Aansluiten / aflaten van de leidingen 
Opstart en proefdraaien (voorjaar) 

Zwembad :  
 

Nazicht & reinigen skimmers & skimmermandjes 
Nazicht verlichting 
Nazicht inspuiters & aanzuigen (waar mogelijk) 

Rolluik :  
 

Nazicht lamellen 
Nazicht waterstand 
Nazicht en afregelen eindstanden (indien noodzakelijk) 
Inspuiten van het luik met lamellenreiniger (minimum 4 u inwerken) 
(reinigen met hoge druk of naspoelen niet inbegrepen) 

Zwembadrobot :  
 

Nazicht aandrijving 
Nazicht & reinigen van de propeller 
Nazicht en reinigen van de filters 

Rapportering Rapportering & advies na uitvoering 
 

Kostprijs eenmalige service (voor- of najaar) : 360 € incl. Btw 
Kostprijs combinatie (voor- & najaar) : 630 € (2 x 315 €) incl. Btw – AANBEVOLEN ! 

 
Inbegrepen : voorrijkosten & klein materiaal & kleine herstellingen 
Niet inbegrepen : chemicaliën, wisselstukken, meetsondes, lampen 

 
Voordelen :  
10 % korting op tarief webshop www.zwembadzaken.be op geleverde producten, onderdelen, wisselstukken ! 
Voorrang bij interventies gedurende het zwemseizoen. 
 
Bijkomende werken kunnen worden uitgevoerd à 60 € per uur (incl. btw) :  
Installeren / wegnemen van het winterzeil (bewaring bij de klant) 
Met hoge druk reinigen van het rolluik ( +/- 1 u preventief of tot 6 u curatief ) 
Reinigen van het zwembad ( +/- 1 u bij normale vervuiling ) 
Reinigen van de patroonfilter ( +/- 1u ) 
Reinigen van de rolluiknis ( +/- 2 u ) 
Vervangen filtermedium 
 
Bijkomende werken dienen minimaal 2 weken voor uitvoering aangevraagd te worden via mail : service@alwego.be 
Zwembaden en installaties die niet door Alwego gebouwd of geïnstalleerd werden, worden eerst door ons gecontroleerd en ontvangen 
indien nodig een offerte op maat. U zorgt voor Nederlandstalige handleidingen van de toestellen. 


