
ONDERHOUDS-
VOORSCHRIFTEN 
VOOR EEN 
PARTICULIER 
ZWEMBAD
Professioneel advies, de juiste desinfectie 
en een correcte dosering zorgt voor een 
maximaal resultaat met een minimum 
aan chemicaliën en inspanningen.



• Wij raden aan het water altijd in het bad te laten 
gedurende de winter. Laat het gehele systeem 
doorwerken. Afhankelijk van de temperatuur 
kan u de hoeveelheid product voor desinfectie 
verminderen. De voordelen van het bad permanent 
in werking te houden is dat uw water permanent 
wordt bewaakt en het verbruik geringer is. U ook 
geen eventuele extra belasting krijgt betreffende 
grondwater. Indien u toch van plan zou zijn om het 
bad geheel stil te leggen, mag u het water enkel uit 
het bad gedeeltelijk aflaten indien er geen gevaar 
voor hoge grondwaterstand bestaat en dat uw 
rolluik geheel onder of boven water is geplaatst (!).

• Blijf echter op een iets minder frequente wijze uw 
zwembadwater meten

• Voorzie eventueel een winterzeil
• Voorzie dat alle leidingen waar water in staat onder 

circulatie staan
• Van zodra de vorstperiode intreedt, laat u de 

installatie 24/24 draaien.
• Maak eventueel de warmtepomp geheel vorstvrij 

met stofzuiger of compressor of blijf indien uw 
warmtepomp het aan kan door verwarmen.

• Blijf uw filter op regelmatige basis terug spoelen.
• Hou controle over de waterkwaliteit.
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verlaagde
Overwintering met

• Winterproduct toevoegen om algengroei te 
beperken. 

• Om vorstschade te voorkomen: laat het waterpeil 
zakken tot ongeveer 30cm onder de skimmer 
opening en laat van alle eventueel bevriesbare 
elementen het water af: pomp, filter, zonnepanelen, 
jetstream, warmtepomp, douche aan badrand. 
De filter en leidingen leeg maken om tegen vorst 
te beschermen (indien nodig uitblazen met een 
compressor). Hiervoor de leegloopstop losdraaien 
en de klep in stand ‘backwash’ plaatsen. 

• Plaats eventueel drijvende expansieblokken op het 
water om de ijsdruk te verminderen.

• Ofwel laat de zwembadwater thermostaat op 
een lage positieve temperatuur staan zodat de 
verwarming voorkomt dat er vorstschade zou 
voorkomen. Laat de circulatiepomp periodiek 
draaien. Van zodra de vorstperiode intreedt, laat u 
de installatie 24/24 draaien. 

• We raden aan een winterafdekking (winterzeil) te 
plaatsen.
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Voorjaars
reiniging

Zomerseizoen

• Wandaanslag, bodemaanslag en kalk 
verwijderen

• Water terug bijvullen
• Skimmer zuiver maken
• Als het bad gevuld is eerst een 

‘backwash’ doen, daarna filter opzetten
• pH waarde meten en tussen 7,0 en 7,4 

brengen.
• Desinfectie op de vereiste waarde 

brengen. Bij de toediening van een 
chloorstoot of waterstofperoxideboost 
moet men doorlopend filteren (tot 
de UV stralen van de zon het chloor 
voldoende afgebroken hebben, opgelet 
dus bij binnenzwembaden).

• pH-waarde en chloorgehalte meten, eventueel 
bijregelen: 2x per week

• Bij automatische werking 1x per week controleren
• Desinfectie wekelijks controleren
• Filter ‘backwash’ uitvoeren (3 tot 5 min wekelijks)
• Water toevoegen indien nodig
• Skimmer en voorfilter zuiver maken
• Bodem stofzuigen 1x per week
• Filter dagelijks 8 uur of meer laten draaien
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