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Lekken voorkomen doe je zo

 Vervang het afsluitleertje of -rubbertje van kranen 
als het versleten is. Vervang de hele kraan wanneer 
ook de behuizing slijtage vertoont. 

 Controleer regelmatig het spoelsysteem van het  
toilet . Ga de dichting van de sluitklok na, contro-
leer of het water niet langzaam blijft lopen en 
voorkom dat de vlotter gekneld geraakt.

 Zorg ervoor dat de afvoer van alle toestellen en  
apparaten (uitgezonderd was- en vaatwasmachines) 
gescheiden is van de rioleringsbuizen.

 Let op met een defect veiligheidsventiel (bv. boi-
lers, verwarmingstoestellen, …) en apparaten met  
automatische spoelsystemen en/of bijvulsystemen 
(bv. bijvulling regenwater).

 Zorg voor gescheiden leidingsystemen: de drinkwa-
terleiding en die van je regenwatersysteem of  
eigen waterwinning (= tweede circuit water) mag 
nooit met elkaar verbonden zijn!

 Ben je voor lange tijd afwezig of staat het pand leeg? 
Draai dan de hoofdkraan dicht. Controleer steeds of 
de hoofdkraan nog volledig afsluit. Sluit die niet vol-
ledig af? Meld dit dan onmiddellijk aan je drink- 
waterbedrijf.

Kleine lekken, grote gevolgen

 Een lekkende kraan verbruikt al snel 4 liter water per 
uur of 35.000 liter per jaar.

 Door een slecht werkend spoelsysteem van het toilet 
verliest u 25 liter per uur of 219.000 liter water  
per jaar. 

Contact

Surf voor meer informatie en waterbesparende 
tips naar www.dewatergroep.be of contacteer 
ons op het algemeen klantennummer van 
De Watergroep: 02 238 96 99 of via e-mail naar 
info@dewatergroep.be 

Spoor lekken op
En voorkom een 
hoge waterfactuur
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Lekken opsporen in 3 stappen

Stap 1: Volg je waterverbruik op

Door regelmatig uw watermeter na te kijken, kan u  
lekken opsporen en een hoge waterfactuur vermijden. 
Noteer minstens maandelijks uw meterstand en volg 
zo uw verbruik op. Het gemiddeld verbruik per per-
soon ligt in Vlaanderen op ongeveer 86 liter per dag. 
Merkt u plots een stijging van uw verbruik? Dan is er 
misschien wel ergens sprake van een lek.

Behalve bij grote leidingbreuken is een lek meestal 
maar af te leiden uit volgende signalen: verminderde 
druk, natte plekken op muren of plafond of helaas ook 
vaak door een fors gestegen waterfactuur.

Stap 2: Controleer op lekken 
met je watermeter

Neem de stand van de watermeter op bij het begin 
van een periode waarin er geen water verbruikt zal wor-
den, bijvoorbeeld net voor u gaat slapen. Controleer ’s 
ochtends de meterstand opnieuw. Let daarbij vooral op 
de laatste cijfers op uw watermeter (= de cijfers na de 
komma). Merkt u een verschil? Dan is er ergens een lek. 

Stap 3: Een lek, wat nu?

Sommige lekken kan u makkelijk zelf vinden: de slecht 
werkende vlotter in het toilet bijvoorbeeld of de bad-
kamerkraan die niet meer goed afsluit. Moeilijker wordt 
het bij ondergrondse lekken want die zijn nauwelijks 
waarneembaar (bv. leiding naar een tuinhuis). 

Wijst je watermeter op een lek maar vind je het niet 
meteen? Haal er dan zo snel mogelijk een sanitair  
installateur of een lekdetectiebedrijf bij om het lek  
op te sporen en te herstellen. Kan het lek niet onmid-
dellijk worden hersteld? Koppel dan het defecte ge-
deelte af of draai de hoofdkraan dicht wanneer u geen 
water nodig hebt. Zo voorkomt u bijkomend verlies en 
bespaart u heel wat uit.

Wist je dat ... 

De meest voorkomende oorzaken 
van verlies zijn:

 een doorlopend of lekkend toilet
 een defect veiligheidsventiel
 een defecte waterontharder
 een defect bijvulsysteem
 ondergrondse lekken in toevoerleidingen.


