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Algemene voorschriften     

WDPE bv 
Natveld 9a 
B-3740 Bilzen 
België 
Tel.: +32 89 812 109 
Fax.: +32 89 812 107 
e-mail: info@wdpe.be 

 

Algemeen: 

WDPE produceert kwaliteitszwembaden op maat in het materiaal PP-C, sterk en robuust, 
betrouwbaar en klaar voor een vlotte plaatsing. 
De installatie dient te gebeuren door een gekwalificeerde installateur, volgens de geldende nationale 
en lokale regel-en wetgeving en de bestaande veiligheids- en kwaliteitsnormen. En dit zoals 
voorgeschreven in onze plaatsingsvoorschriften. 

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. 
Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze 
aan te passen. 

De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze 
schriftelijke orderbevestiging. 
 
De levensduur van een PP-C zwembad is afhankelijk van de kwaliteit van de installatie, het juiste 
gebruik en de correct uitgevoerde nazorg. 

In geval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd 
ten belope van 15% van de waarde van de bestelling. 

De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. 
Vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de 
overeenkomst. 

PP-C kuipen worden op maat gemaakt, met volgende toleranties: 
+/- 1cm op lengte, breedte en hoogte 
+/- 1cm op afmetingen trap, plage en tussenwand 
+/- 5cm op posities van de verlichtingspunten  

De zwembadkuip en al haar toebehoren dienen op voorhand volledig betaald te worden. Voor deze 
op transport gaan. 

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd. 
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Veiligheid: 

- Laat een zwembad nooit onbewaakt en zonder afscherming en vrij toegankelijk 
- Laat geen kinderen en/of huisdieren onbewaakt en zonder aanwezigheid van volwassenen 

alleen in de buurt van een zwembad 
- Een standaard zwembad heeft een diepte van 1,5m. Op een plage (indien hier bij de 

samenstelling van het bad voor werd gekozen, staat er standaard tussen de 20 en 30cm 
water) De plage is voorzien van de nodige verstevigingen, men kan hier gerust op zitten. 

- Kleine kinderen kunnen echter bij de beperkte waterhoogte op de plage alsnog in 
moeilijkheden komen en zelfs verdrinken. Laat deze dus ook op de plage niet aan uw 
aandacht ontsnappen. 

- PP-C platen hebben standaard een gladde afwerking. Zowel op de trap alsook op de plage is 
er hierdoor mogelijk risico op uitschuiven en vallen. 

- Het is verboden te lopen en springen op de plage. 
- Zorg dat de opening waar het rolluik uitkomt steeds vrij is. Laat geen water speelgoed achter 

in het zwembad. 

 

Plaatsingsvoorschriften: 

- WDPE levert bij elke zwembadkuip ook de plaatsingsvoorschriften aan. Deze dienen zowel 
door zwembadbouwers alsook bij zelfplaatsing steeds gevolgd en gerespecteerd te worden. 

- Controleer voor aanvang van de werken het grondwaterpeil. Indien het grondwaterpeil 
hoger staat dan 1,75m t.o.v. het maaiveld dienen er aangepaste maatregelen genomen te 
worden. Deze maatregelen worden best niet alleen tijdens de plaatsing van het bad voorzien 
maar ook achteraf wanneer het bad in gebruik is. 

- Wanneer men na verloop van tijd een bad grondig zou willen reinigen, mag dit niet helemaal 
leeggepompt worden zonder de gepaste maatregelen te nemen. Men moet er voor zorgen 
dat op het moment van het leegpompen van het bad, het grondwaterpeil lager staat dan de 
hoogte van de PP-C kuip. 

- Een kuip wordt steeds aangeleverd met platte wagen, de installateur/zelfbouwer is zelf 
verantwoordelijk voor het correct afladen van de kuip. Eventuele beschadigingen en de daar 
bijhorende kosten die optreden tijdens het lossen van de zwembadkuip kunnen niet verhaald 
worden op WDPE. 

- Indien het PP-C zwembad niet meteen geplaatst wordt dient bij tussentijdse stockage van de 
kuip de volgende items in acht genomen te worden: 

o Stockage op een vlakke en stabiele bodem 
o Vorstvrij 
o Niet in de vlakke zon 
o Afgeschermd van eventueel verkeer of bewegende machines om beschadiging te 

voorkomen. 
o Geen harde voorwerpen leggen op bijv. de plage om zo krassen te vermijden 
o Steeds voorzien van verstevigingsattributen die de wanden met elkaar verbinden. Dit 

zijn best de door WDPE meegeleverde sloffen en stippen. 
- De zwembadkuip wordt daarom dan ook het beste overdekt gestockeerd. 
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- Indien het niet mogelijk is om de kuip overdekt te stockeren, dan steeds de kuip volledig 
afdekken met een zeil. Zeker donkere kleuren zijn gevoelig voor vervorming onder invloed 
van direct zonlicht. 

- Na plaatsing en positionering van de kuip in het voorziene gat dient de kuip onmiddellijk 
gevuld te worden zodat er minstens +/-10cm water op de bodem staat. 

- Tijdens plaatsing op zonnige en warme dagen, de kuip zoveel mogelijk afgeschermd houden 
d.m.v. een zeil tot het bad volledig gevuld is met water. 

- De plaatsing van een PP-C zwembad dient best te gebeuren bij de volgende temperaturen: 
10°C < 30°C. Plaatsing buiten deze temperatuur range kan mits het nemen van extra 
voorzorgsmaatregelen. Hiervoor steeds WDPE contacteren. 

- Het is de verantwoordelijkheid van de installateur/klant om tijdig en correct de nodige 
vergunningen aan te vragen zowel vooraf, tijdens plaatsing alsook na ingebruikname van het 
zwembad. 

- WDPE kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de zwembadbouwer/eindklant zich 
niet gehouden heeft aan de geldende nationale of regionale regel- en wetgeving. 

- WDPE kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de klant zonder medeweten van 
WPDE verder gaat met een project waarvoor geen vergunning verkregen werd. 

- Bij zelfplaatsing ligt de volledige verantwoordelijkheid van plaatsing van het zwembad, 
gaande van de voorbereiding tot uitvoering en ingebruikname bij de klant.  

- Na het afladen van het bad wordt de staat van de geleverde goederen door de klant 
gecontroleerd en aanvaard. Nadat de vrachtwagen vertrokken is worden eventuele 
afwijkingen en defecten beschouwd als zijnde ontstaan tijdens plaatsing en montage. 

- De vorm, afmetingen, samenstelling en kleur van het bad zijn voor aanvang van de productie 
van het bad gekend bij de zwembadbouwer/klant. Dit wordt door WDPE gedocumenteerd in 
een uitvoeringstekening en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
zwembadbouwer/zelfbouwer. Productie van de zwembadkuip start pas na goedkeuring van 
de uitvoeringstekening. 

- Indien er voor een bad dat reeds in productie is, volledig klaar is voor levering of bij de 
levering zelf nog een aanpassing gevraagd wordt afwijkend aan de uitvoeringstekening, dan 
zal dit aanleiding geven tot bijkomende kosten. Deze kosten zijn o.a.: engineering en 
werkvoorbereiding, productiekosten en eventuele aanpassingskosten aan de reeds gemaakte 
artikelen, transportkost, … 

- De extra kosten worden door WDPE berekend en voorgelegd. Indien de voorgestelde 
aanpassingen worden goedgekeurd dienen deze onmiddellijk volledig betaald te worden. Er 
zal pas worden verder gewerkt aan het project na ontvangst van de gelden op de rekening 
van WDPE. 

- In geval van dergelijke aanpassingen kunnen reeds afgesproken leveringstermijnen niet meer 
gerespecteerd worden. WDPE kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Eventuele 
bijkomende kosten zoals onderaannemers en dergelijke kunnen ook niet op WDPE verhaald 
worden. Bij volledige annulatie of stopzetting van het project door de klant is de koper een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de 
bestelling. 

- Indien de klant na de berekeningen van de aanpassingen beslist de aanpassingen niet door te 
voeren zijn er alsnog bijkomende forfaitaire kosten te vervullen: 

o Voor calculatie, voorbereiding, projectbespreking en aanpassing van de 
uitvoeringstekening: 850€ 

o Voor transport: mee terugnemen van een zwembad en achteraf opnieuw leveren: 
1500€ 



 
4 

 

o Eventuele standplaats en overnachting van onze chauffeur indien het bad dezelfde 
dag niet mee teruggenomen kan worden naar de werkplaats van WDPE. 

- Vermijd krassen op de schildelen en de plage van het zwembad. Deze kunnen niet meer 
weggewerkt of behandeld worden. 

- Vermijd contact met harde voorwerpen op de PP-C delen 
- Bij eventuele herstellingen of vervangingen (bijv. vervangen van een plageplaat) kan het zijn 

dat er kleurverschil is tussen het bestaande en het nieuwe materiaal. 
- Verwijder de beschermingsfolie van de PP-C platen pas als het zwembad volledig 

geïnstalleerd en klaar voor gebruik is. 
- Voor baden die uitgerust zijn met WDPE skimmers dient de hoogte van de overloop in de 

skimmers nog op de gewenste hoogte afgezaagd te worden. Zo kan de gewenste hoogte van 
de waterlijn bepaald worden. 
 

Invloed van de waterkwaliteit op het PP-C zwembad: 

Het zwembadwater moet steeds beantwoorden aan de normale eisen van chloor- en PH. 

Voor productie van de zwembaden worden er door WDPE, 2 soorten materialen gebruikt: PP-C 
kunststof en roestvast staal 316L. 

Beide zijn hoogwaardige materialen en uitermate geschikt voor zwembadtoepassingen. Ze zijn dan 
ook compatibel voor de meest gebruikte waterbehandelingssystemen. Doch dienen er wat betreft de 
waterkwaliteit de volgende waarden in acht genomen te worden: 

- Watertemperatuur < 35°C 
- Fe < 0,2mg/l 
- Zoutverbindingen (chloriden) < 5000 ppm 
- 7 < PH < 7,6 
- 0,5 < CL < 3mg/l 
- EC < 2,1 mS/cm 

Automatische doseerinstallaties van bijv. chloor of PH- toevoeging kunnen falen of niet altijd correct 
werken. Controleer daarom op regelmatige basis de waterwaarden van uw zwembadwater. 

Waterwaarden die buiten deze toleranties vallen kunnen bij het RVS materiaal alsnog aanleiding 
geven tot roestvorming. 

We spreken hier over vliegroest. Dit treedt op wanneer het RVS in contact gekomen is met ijzer. Dit 
kan door het bad te vullen met ijzerhoudend water, bijv. bron of putwater of indien er op een andere 
manier ijzer in het water terecht is gekomen. 

Corrosie is steeds een gevolg van verkeerd gebruik of een afwijkende waterkwaliteit, enkele 
voorbeelden: 

- Ijzer in het water 
- RVS onderdelen worden bewerkt met tools waarmee ook ijzer bewerkt werd. Alle 

onderdelen waaronder ook de RVS balk onder de plage zijn op maat gemaakt. Het is dan ook 
niet nodig om de RVS onderdelen in het zwembad nog na te bewerken. 

- Beschadigingen van de RVS onderdelen/ RVS balk tijdens plaatsing van het bad. 
- Toch uitvoeren van nabewerkingen zonder passivering van de RVS oppervlakten. 
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- Overdosering van chloor, bijv. door teveel chloorpoeder of chloortabletten of teveel 
chloorschok toe te voegen. 

Eventuele corrosie zal steeds oppervlakkig optreden. Vermijd schuren met schuurpapier omdat zo de 
huidlaag van het RVS wordt aangetast en er onmiddellijk opnieuw corrosie zal optreden. 

Toevoeging van bepaalde additieven aan het zwembadwater, verkeerde producten of overmatig 
chloorgebruik kunnen aanleiding geven tot verkleuring van de platen. Dit valt buiten de 
garantievoorwaarden. 

Vooral bij donkere kleuren vermindert de kleurgarantie bij een slechte waterkwaliteit of overmatig 
chloorgebruik. 

Overmatig gebruik of overdosering van chloorshock kunnen eveneens een negatieve invloed hebben 
op de kwaliteit en de kleurvastheid van het zwembad en vallen dan ook buiten de scope van de 
garantievoorwaarden. 
 

Onderhoud 

- PP-C platen zijn in de massa gekleurd en Uv-bestendig. Ze zijn ook resistent tegen bacteriën 
en vervuiling. Toch kan er zich na verloop van tijd kalk afzetten op de wanden. Ook 
algenvorming of rottend organisch of vegetatief materiaal zoals bladeren kunnen voor 
vervuiling zorgen. 

- Het is daarom aangewezen om minstens twee keer per jaar (doe dit best in het voorjaar en 
het najaar) het bad te kuisen. Gebruik hiervoor een schepnet, stofzuiger en/of zachte spons. 
Gebruik geen vuilfrees of dampreiniger en geen kuisproducten. 

- Maak tijdig je zwembad winterklaar. Zorg ervoor dat er geen stilstaand water kan bevriezen, 
dit zowel in de kuip zelf alsook in de skimmers. 

- Voor het reinigen van de rolluiknis dient de plage geopend te worden en verwijderd. Doe dit 
steeds zoals beschreven in de handleiding. De plage wordt op maat gemaakt, hierbij wordt er 
rekening gehouden met de uitzetting van het materiaal. Toch kan het zijn dat ten gevolge 
van grote temperatuurverschillen, bijv. tussen plaatsing van het bad en ingebruikname op 
een warme zomerdag, dat de plage iets meer uitzet dan het tolerantieveld en dus knelt. 
Forceer nooit het openen van de plage. 

- Indien er geen automatische vulling geïnstalleerd wordt op het zwembad, controleer dan 
regelmatig de waterstand van het zwembad. Zorg ervoor dat het water niet lager komt te 
staan dan de skimmeropeningen. Anders worden de skimmers “droog” gezogen en komt er 
lucht in het filtersysteem. 

- De bodemaanzuiging bevindt zich meestal in de rolluiknis. Zorg dat de aanzuiging steeds vrij 
is en vrij van vervuiling zoals bladeren. Wanneer winter en zomer onderhoud gedaan wordt. 
Controleer dan of de aanzuigroosters vrij zijn. 

- Een PP-C zwembad is zeer onderhoudsvriendelijk en op eenvoudige wijze te reinigen. 
Gebruik naast een schepnet, robot en de stofzuiger geen andere attributen of producten. Dit 
is onnodig en deze kunnen alleen maar een risico geven op een minder goede waterkwaliteit 
of krassen op de zwembadwand. 

 

 

 



 
6 

 

GARANTIE – CERTIFICAAT 

 

WDPE bv 
Natveld 9a 
B-3740 Bilzen 
België 
Tel.: +32 89 812 109 
Fax.: +32 89 812 107 
e-mail: info@wdpe.be 

 

De garantieperiode bedraagt 10 jaar voor de constructie van de PP-C zwembadkuipen. 

 

Voorwaarden (geldig vanaf 01/01/2017) 

De factuur geldt als garantiebewijs.  De garantie dekt de kosten voor het vervangen van afgekeurde 
of defecte materialen in zover ze behoren tot de levering zelf en niet het rechtstreekse of 
onrechtstreekse gevolg zijn van een foutieve plaatsing, ongewone weersomstandigheden of 
overmacht.   
Indien de gegrondheid van de betreffende klacht is bewezen en door WDPE is geaccepteerd, zijn wij 
gehouden slechts de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen of 
te vergoeden.  Deze klacht dient onmiddellijk na controle van de goederen bij aankomst van de 
vrachtwagen op de werf telefonisch gemeld te worden en binnen de 24u aan ons schriftelijk en met 
foto’s onderbouwd te worden meegedeeld. 

Het lassen van de baden is nog steeds een manueel proces dat handmatig wordt uitgevoerd. Kleine 
oneffenheden of lichte fluctuaties in lasnaden kunnen daardoor mogelijk zijn. 
Dit heeft echter geen invloed op de structuur van de kuip en de waterdichtheid en zal dus door 
WDPE ook niet als klacht aanvaard worden. 

Waterinsijpeling in onderdelen die niet verondersteld worden waterdicht te zijn, kan nooit aanleiding 
geven tot garantie. 

Kleurveranderingen kunnen niet als een gebrek worden aanzien en zijn inherent aan het product.  
Kleurverschillen, kleurdefecten of donkere strepen op de PP-C platen kunnen af en toe voorkomen. 
We trachten de platen met deze gebreken tijdens productie eruit te halen. Maar zo’n gebrek is niet 
altijd zichtbaar o.w.v. de beschermingsfolie.  
Daar deze gebreken eigen zijn aan het product kan WDPE hiervoor niet verantwoordelijk worden 
gesteld, er zal dan ook geen enkele korting, geld teruggave of terugname van de kuip kunnen 
gebeuren. 

Gevolgschade, kosten van montage, demontage en transport worden niet gedekt door de garantie.  
De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt indien het defect optreedt door het niet naleven 
van de instructies voor installatie, aansluiting en gebruik of door onoordeelkundig optreden van de 
gebruiker. 

Garantie vervalt indien blijkt dat de kuip niet geïnstalleerd werd zoals voorgeschreven in onze 
plaatsingsvoorschriften. 


