Onderhoudscontract
Axel Fraipont basisonderhoud zomer en winterklaar maken van het zwembad (max. 10
werkuren)
Zomerklaar maken van zwembad
•
Verwijderen en schoonmaken winterafdekking
•
Controle technische installatie
•
Zandfilter controle
•
Waterniveau’s controleren
•
Opstarten systeem
•
PH, chloor en alkaniteit meting
•
Eerste dosis producten in functie van de meting toevoegen
Winterklaar maken van zwembad
•
Waterniveau’s controleren
•
Watervrij maken van bepaalde componenten in systeem
•
Overwinteringsproduct toevoegen
•
Aanbrengen winterafdekking en antivries vlotters (indien aanwezig)
•
Zandfilter openen en verluchten
Axel Fraipont plus: groot onderhoud zomer-en winterklaar maken zwembad (max. 20
werkuren)
Zomerklaar maken van zwembad
•
Axel Fraipont basis inbegrepen
•
Verwijderen bodemvuil door manueel te stofzuigen
•
Schoonmaken zwembadranden
•
Controlebezoek enkele dagen later met bijkomende wateranalyse en tweede dosering producten
Winterklaar maken zwembad
•
Axel Fraipont basis inbegrepen
•
Stofzuigen bodem voor winterzeil plaatsing
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Axel Fraipont Luxe Service pakket (max. 40 werkuren)
Zomerklaar maken zwembad
•
Axel Fraipont plus
•
Tweewekelijks controlebezoek met wateranalyse en toedienen producten (max. 24 keer / jaar)
•
Manueel stofzuigen van zwembad gedurende 1 uur per week (max. 24 keer / jaar)
•
Vernieuwing zand elk jaar 1/3 en na drie jaar volledige vernieuwing zandinhoud
•
Bij defecte onderdelen gratis werkuren en onderdelen aan korting van 10%
•
Controle buffer chemicaliën en indien nodig bijvullen
Inbegrepen:
•
Verplaatsingskosten binnen een straal van 30 km. Buiten deze straal wordt 0,20 cent per km in
rekening gebracht
•
De service zoals door u gekozen in het pakket
•
Voorrang op de planning als klant bij problemen in de mate van het mogelijke (service garantie)
Niet inbegrepen:
•
Onderhoudsproducten worden verrekend volgens verbruik
•
Gebruikte materialen tenzij anders vermeld worden in rekening gebracht
•
Bijkomende werken/werkuren door u aangevraagd worden in regie aan € 40 / manuur verrekend
Contracten worden afgesloten voor één jaar (6 maandelijks seizoen) en worden stilzwijgend verlengd tenzij
schriftelijke opzegging.
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