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Zwembad Service-abonnement - 2021 

U wilt Zorgeloos genieten van uw zwembad. Om zeker te zijn dat uw zwembad het gehele jaar 
optimaal functioneert, is het van belang dat u regelmatig onderhoud pleegt. Dit voorkomt 
onverwacht hoge onderhoudskosten en verlengt de levensduur van uw zwembadinstallatie.   
 
Zwembaden met Stijl BV heeft 25 jaar kennis van bouw en onderhoud van zwembaden. Ons team 
van vakkundige zwembadspecialisten staat voor u klaar voor onderhoud en advies. 
 

Voordelen Zwembad Service-abonnement  
• 2 x per jaar onderhoudsbeurt tijdens zomerklaar en winterklaar maken 

o controle op technische staat van zwembad en installaties 
o meting kwaliteit van het badwater 
o controle op algehele veiligheid 
o vakkundig advies over verbeteringen 
o registratie van de gehele zwembadinstallatie in onze database 

• Lidmaatschap van Zwembaden met Stijl BV: met het Zwembad Service-abonnement bent u 
tevens lid van Zwembaden met Stijl BV. Hiermee heeft u automatisch recht op de volgende 
voordelen: 

o voorkeursplanning zomerklaar en winterklaar 
o telefonische helpdesk bij storingen 
o binnen 48 uur op werkdagen start met oplossing met voorrang op klanten die geen 

Zwembad Service-abonnement  hebben 
o registratie van de gehele zwembad installatie in onze database 
o toekomstige toegang tot ons online klantportaal voor service-aanvragen 
o bewaking onderhoudsadviezen en terugroepacties van fabrikanten 
o 5% korting op arbeidskosten 
o 7,5% korting op waterbehandeling chemicaliën (vloeibaar chloor, zwavelzuur, 

zoutzuur, zout, APF, Tikkie Vlok, chloortabletten groot/klein, chloorgranulaat, pH+ 
poeder, pH- poeder, SPA reinigingstabletten, TA+) 

 

Specificaties Zwembad Service-abonnement  

Zomerklaar maken inclusief onderhoudsbeurt aan onderdelen (voor zover aanwezig): 
• winterafdekking verwijderen 

• zonnecollectoren aansluiten 

• reinigen van het zwembad en zwembadwater 

• visuele controle beschadigingen aan zwembad, accessoires en afdekking 

• controle skimmers, overstortbuis, inspuiters, waterhoogteregeling, onderwaterverlichting 

• instellen waterniveau en watersuppletie 

• controle zand/AFM waterfilter, leidingfilters, kleppen, kranen, pomp en leidingen 

• controle 6-wegklep en pakkingen 

• preventieve vervanging van pomp-doseerslangetjes en elektrodes (exclusief materiaalkosten) 
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• controle automatisering en reinigingsprogramma, inclusief software-updates 

• doorspoelen filter; leidingen debietmeting 

• meting en aanpassen van de kwaliteit van het zwembadwater 

• controleren en afstellen van chloor en/of pH doseerpomp, OSF, APF, ACO 

• ijken meetsondes chemie 

• aansluiten en controle jetstream, zonnecollector en/of verwarming (indien nodig) 

• bijvullen voorraad chemische reinigingsmiddelen 
 

Winterklaar maken inclusief onderhoudsbeurt aan de volgende onderdelen (voor 

zover aanwezig): 
• reinigen van het zwembad en badwater 

• visuele controle beschadigingen aan zwembad en randen, accessoires en afdekking 

• controle skimmers, overstortbuis, inspuiters, waterhoogteregeling, onderwaterverlichting 

• instellen waterniveau en watersuppletie 

• controle zand/AFM waterfilter, leidingfilters, kleppen, kranen, pomp en leidingen 

• controle 6-wegklep en pakkingen 

• controle automatisering en reinigingsprogramma 

• doorspoelen filter en leidingen debietmeting 

• meting en aanpassen van de kwaliteit van het zwembadwater 

• controleren en afstellen van chloor en/of pH doseerpomp, OSF, APF, ACO 

• ijken meetsondes chemie 

• bijvullen voorraad chemische reinigingsmiddelen 

• afkoppelen en controle Jetstream, zonnecollectoren en/of verwarming (indien noodzakelijk) 

• geselecteerde leidingen en slangen en warmtepomp aftappen en vorstbestendig maken 

• winterafdekking plaatsen. 

 

Service Plus Reinigingspakket (vanaf 2022 beschikbaar) 

Wilt u aanvullend ook periodieke reiniging van het zwembad, kies dan voor ons Service Plus 

Reinigingspakket: 

• periodieke reiniging en bijhouden van de chemische waterkwaliteit tussen 1 april en 1 
oktober (chloorwaarde, pH waarde) 

• keuze uit 1 x per 1-2-4-13 weken, losse zwembadreiniging en periodieke spa reiniging 

• bijvullen voorraad chemische reinigingsmiddelen en aanvullend materiaal (op nacalculatie) 

• controle van waterfilter, skimmers, pompfilters, leidingfilters 

• visuele controle beschadigingen aan bad, accessoires en techniek 

• controleren en afstellen van chloor- en/of pH doseerpomp, OSF, APF, ACO 

• ijken meetsondes chemie 

• test werking filter en kleppen, backwash, waterhoogteregeling, automatisering 

• test werking zonnecollector en test verlichting 

• extra werktijd voor reparaties en storingen wordt na overleg uitgevoerd en op basis van 

nacalculatie in rekening gebracht 
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Voorwaarden 

• voor vragen en storingen bellen met ons zakelijk nummer 035 6090374 

• het Zwembad Service-abonnement  betreft de complete installatie zoals vastgelegd tijdens 

de eenmalige gratis zwembad intake (alleen bij zwembaden waar nog geen regulier 

onderhoud door Zwembaden met Stijl BV van toepassing is) 

• afwijkingen van de zwembadconfiguratie m.b.t. dit abonnement, gelden na wederzijdse 

schriftelijke toestemming 

• het zwembad wordt onderhouden volgens een door Zwembaden met Stijl BV op te stellen 

jaarplanning. Deze wordt in overleg met de klant vastgesteld na ontvangst van aangekruiste 

voorkeuren onderaan dit document 

• kosten voor materialen, anders dan beschreven, zijn niet inbegrepen 

• onderhoud verwarming via CV(gas) is beperkt tot en met de warmtewisselaar. De cv-

installatie zelf valt buiten dit contract 

• extra werktijd voor reparaties en storingen, anders dan beschreven, wordt na overleg 

uitgevoerd en op basis van nacalculatie in rekening gebracht tegen het geldende 

kortingstarief 

• niet inbegrepen zijn de kosten voor het vervangen van onderdelen i.v.m. slijtage 

• dit Zwembad Service-abonnement  loopt per kalenderjaar. Aan het einde van het lopende 

jaar zal zij stilzwijgend worden verlengd met een periode van 12 maanden. U kunt de 

verlenging opzeggen, mits schriftelijk gemeld vóór 1 november van het lopende jaar 

• het Service Plus Reinigingspakket is uitsluitend in combinatie met het Zwembad Service-

abonnement beschikbaar 

• het Zwembad Service-abonnement wordt op factuurbasis 4 maal per jaar vooraf per kwartaal 

in rekening gebracht. Uitzondering hierop is het 1e jaar; hier gelden de volgende condities:  

o zomerklaar & winterklaar & lidmaatschap: kwartaalbedrag x 4 

o na 1 juli: alleen winterklaar & lidmaatschap: kwartaalbedrag x 2 

• Service Plus Reinigingspakket: dit wordt op factuurbasis 2 maal per jaar vooraf in rekening 

gebracht in de maanden maart en juni 

• bij aanvang na 1 april zullen het aantal niet uitvoerbare onderhouds- en reinigingsbeurten 

naar rato in mindering worden gebracht 

• het abonnementsgeld wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de geldende 

consumentenprijsindex en is inclusief 21% BTW 

• indien nodig en gewenst beheren wij een sleutel van de opdrachtgever zodat de monteur 

altijd toegang heeft tot het zwembad en de zwembadinstallatie. Het spreekt voor zich dat 

Zwembaden met Stijl BV uiterst zorgvuldig en discreet met deze sleutel zal omgaan. De 

sleutel wordt zonder een uitdrukkelijk verzoek van de klant niet aan derden afgegeven 

• ingestelde waardes en filtertijden van de automatisering mogen niet door onbevoegden 

worden gewijzigd. Pompen en doseerinstallaties dienen volgens vastgesteld schema aan te 

blijven staan 

• buiten de genoemde werkzaamheden, draagt opdrachtgever zelf zorg voor het reinigen van 

het bad en gerelateerde werkzaamheden 
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• de eigenaar is eindverantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het zwembad 

• indien er schade is ontstaan door derden, oneigenlijk gebruik, blikseminslag of het gebruik 

van zelf-aangebrachte onderdelen is de in deze overeenkomst beschreven service niet van 

toepassing 

• dit Zwembad Service-abonnement  kan eenzijdig worden opgeschort door Zwembaden met 

Stijl BV indien de betalingstermijn van facturen is overschreden. Na betaling van de 

openstaande facturen zal Zwembaden met Stijl BV dit Zwembad Service-abonnement  weer 

eenzijdig activeren. Zwembaden met Stijl BV behoudt zich het recht voor bij het niet betalen 

van facturen de overeenkomst, eenzijdig, te beëindigen 

• u verplicht zich middels dit contract bij ontevredenheid over het verrichte onderhoud dit 

binnen 48 uur aan Zwembaden met Stijl BV te melden. Bij uitblijven van deze melding zal het 

onderhoud als correct uitgevoerd worden beschouwd 

• de aansprakelijkheid van Zwembaden met Stijl BV beperkt zich tot de uitvoering van de in 

deze overeenkomst omschreven werkzaamheden 

• op dit contract zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing 

• het Zwembad Service-abonnement  is niet overdraagbaar en wordt geacht te zijn aangegaan 

na ontvangst van een getekend exemplaar van dit Zwembad Service-abonnement. 

Tarieven                    

 Zwembad Service-abonnement  4 x factuur per jaar á: 
incl. BTW 

Zwembad Service-abonnement  incl. voorrijkosten regio 0 (Soest) € 271,02 

Zwembad Service-abonnement  incl. voorrijkosten regio 1 € 285,04 

Zwembad Service-abonnement  incl. voorrijkosten regio 2 € 291,27 

Zwembad Service-abonnement  incl. voorrijkosten regio 3 € 299,06 

Zwembad Service-abonnement  incl. voorrijkosten regio 4 € 311,52 

 

Regio-indeling 

 
Regio 0: Soest 

Regio 1: Baarn, Bilthoven, Den Dolder, Bosch en Duin, Soesterberg, Huis ter Heide 

Regio 2: Hilversum, Blaricum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Eemnes, Amersfoort en Bunschoten/ 

Spakenburg 

Regio 3: Loosdrecht, Utrecht en overig tussen +/- 30 tot 40 min reistijd vanaf Soest 

Regio 4: Overig 40-60 minuten vanaf Soest;  

Meer dan 60 min reistijd wordt separaat berekend 
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Service Plus Reinigingspakket tussen 1 april - 1 oktober 

(vanaf 2022 beschikbaar) 

Zwembad reiniging 26 x (elke week) 26 bezoeken van 2 uur 2 x per jaar incl. BTW á 

Totaal incl. voorrijkosten Soest € 1.908,28 

Totaal incl. voorrijkosten regio 1 € 2.272,91 

Totaal incl. voorrijkosten regio 2 € 2.434,93 

Totaal incl. voorrijkosten regio 3 € 2.637,37 

Totaal incl. voorrijkosten regio 4 € 2.961,41 

Zwembad reiniging 14 x (elke 2 weken)  14 service bezoeken van 2,5 uur 2 x per jaar incl. BTW á 

Totaal incl. voorrijkosten Soest € 1.284,42 

Totaal incl. voorrijkosten regio 1 € 1.480,76 

Totaal incl. voorrijkosten regio 2 € 1.568,00 

Totaal incl. voorrijkosten regio 3 € 1.677,01 

Totaal incl. voorrijkosten regio 4 € 1.851,49 

Zwembad reiniging 8 x (elke 4 weken) 8 bezoeken van 2,75 uur 2 x per jaar incl. BTW á 

Totaal incl. voorrijkosten Soest € 807,35 

Totaal incl. voorrijkosten regio 1 € 919,54 

Totaal incl. voorrijkosten regio 2 € 969,39 

Totaal incl. voorrijkosten regio 3 € 1.031,69 

Totaal incl. voorrijkosten regio 4 € 1.131,39 

Zwembad reiniging 2 x in zwemseizoen, 2 bezoeken van 3 uur 2 x per jaar incl. BTW á 

Totaal incl. voorrijkosten Soest € 220,19 

Totaal incl. voorrijkosten regio 1 € 248,23 

Totaal incl. voorrijkosten regio 2 € 260,70 

Totaal incl. voorrijkosten regio 3 € 276,27 

Totaal incl. voorrijkosten regio 4 € 301,20 

Losse zwembad reiniging 1 x (zomercheck) 1 bezoek van 3 uur 1 x factuur incl. BTW 

Totaal incl. voorrijkosten Soest € 220,19 

Totaal incl. voorrijkosten regio 1 € 248,23 

Totaal incl. voorrijkosten regio 2 € 260,70 

Totaal incl. voorrijkosten regio 3 € 276,27 

Totaal incl. voorrijkosten regio 4 € 301,20 

Spa reiniging 4 x (elke 6 weken) 4 bezoeken van 3 uur 2 x per jaar incl. BTW á 

Totaal incl. voorrijkosten Soest € 440,37 

Totaal incl. voorrijkosten regio 1 € 496,47 

Totaal incl. voorrijkosten regio 2 € 521,40 

Totaal incl. voorrijkosten regio 3 € 552,54 

Totaal incl. voorrijkosten regio 4 € 602,39 
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Opdrachtverstrekking Zwembad Service-abonnement  

 

Naam    : ………………………………………………………………………. 

Adres    : ………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats : ………………………………………………………………………. 

Email    : ………………………………………………………………………. 

Telefoon   : ………………………………………………………………………. 

Ingangsdatum   : ………………………………………………………………………. 

 

□  Ja, ik ga akkoord met het Zwembad Service-abonnement 

• Zomerklaar maken uiterlijk voor: …………………………………… (s.v.p. maand aangeven) 

• Winterklaar maken uiterlijk voor: ………………………………….. (s.v.p. maand aangeven) 

□  Vanaf 2022: ik ga akkoord met het Service Plus Reinigingspakket tussen 1 april en 1 oktober 

□  Zwembad reiniging 26 x (elke week)       □  Zwembad reiniging 14 x (elke 2 weken) 

□  Zwembad reiniging 7 x (elke 4 weken) □  Zwembad reiniging 2 x in zwemseizoen 

□  Zwembad reiniging 1 x (zomercheck)  □  Spa reiniging 4 x (elke 6 weken) 

 

Opdrachtgever    

Datum:       

 

 

Naam:                   Handtekening:  

                                                                                                                    .................................................. 

Graag ondertekenen en retourneren per e-mail naar abonnement@zwembadenmetstijl.nl 


