Uitleenvoorwaarden
De kwaliteit en de bedrijfszekerheid van de drinkwatervoorziening mag door het gebruik van de standpijp niet in het gedrang komen. Indien noodzakelijk
kan De Watergroep het gebruik van de standpijp
wijzigen of verbieden.

De aanvrager moet bij eerdere uitleningen de financiële en contractuele verplichtingen zijn nagekomen.
Tussen De Watergroep en de aanvrager wordt een
standpijpovereenkomst afgesloten waarbij de aanvrager zich aansprakelijk verklaart voor alle ongevallen of schadegevallen die zich door het gebruik van
de standpijp kunnen voordoen.
De aanvrager dient de waarborg op voorhand te betalen en komt de standpijp afhalen bij De Watergroep
(tenzij anders aangegeven in de gebruiksaanwijzing).

Het is ten strengste verboden drukverhogingsgroepen rechtstreeks op de standpijp aan te sluiten. Op
die manier kan een onderdruk in het leidingnet gecreëerd worden. Bij slecht werkende keerkleppen kan
zo water uit de woningen terug in het leidingnet worden gezogen.
Bij kruising van wegen, moet de aansluitslang tegen
overrijden beschermd worden om drukstoten in de
distributieleiding te vermijden.
De standpijp is eigendom van De Watergroep en kan
niet aan derden worden overgedragen.

Meer info?
De instructiefilm ‘Het gebruik van standpijpen’
kan u terugvinden op
www.dewatergroep.be/standpijpen
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Het verbruik van de standpijp zal aangerekend worden
tegen het geldende waterverkooptarief, op basis van
de werkelijke (of geraamde) meterstanden. Er wordt
ook een dagelijkse huurprijs aangerekend.
De standpijp mag alleen door de aanvrager zelf gebruikt worden en uitsluitend op die plaats(en) die vermeld zijn in de standpijpovereenkomst en volgens de
voorwaarden in de gebruiksaanwijzing.

Het via een standpijp onttrokken water is geen drinkwater (tenzij De Watergroep expliciet verklaart dat
het water geschikt is voor consumptie) en dit omdat
tussen de distributieleiding en de standpijp een vervuiling kan optreden in de brandkraan.

Instructies voor
het gebruik
van standpijpen
V.U. Jan Hammenecker, Directeur Klant en Markt – uitgave oktober 2019

De aanvrager verplicht zich ertoe, vóór het opstellen
van de standpijp op de openbare weg, de toelating te
bekomen van de plaatselijke overheid, alsook in de
nodige verkeerssignalisatie te voorzien.

De aanvrager is verantwoordelijk voor de bewaring en
het in goede staat houden van de standpijp. Hij mag
de standpijp niet afstaan, uitlenen of laten gebruiken
door derden. Bij defect aan de stopkraan, de watermeter of de keerklep is de standpijp niet meer geschikt voor gebruik. De standpijp moet dan onmiddellijk voor herstelling ingeleverd worden. Defecten aan
de afsluiter van de brandkraan dienen eveneens onmiddellijk gemeld te worden.

Het gebruik van een standpijp is onderhevig aan
het bijzonder waterverkoopreglement.

Indien de standpijp niet meer gebruikt wordt, of minstens eens per jaar, zal ze terug ingeleverd worden om
de afrekeningsfactuur op te stellen.
www.dewatergroep.be

Gebruiksaanwijzing

Stap 1

Gedurende de werkzaamheden dient u erover te waken
dat er geen stenen, grond en andere verontreinigingen
in de brandkraanmond terechtkomen.

Stap 4

Open het straatdeksel
van de brandkraan.

Stap 2
Neem de afsluitdop
van de brandkraanmond
weg.
Voetstuk

Bajonet

Afsluitdop

Stap 5
Draai de dienstkraan
van de standpijp open
en open daarna de
afsluiter van de brandkraan
met de
bedieningssleutel. Deze
volgorde is noodzakelijk
om vervuiling van het
drinkwater te voorkomen.

Elastomere
vuilvanger

Stap 3
Draai de brandkraan
langzaam een beetje
open , spoel het
brandkraanlichaam
gedurende 1 minuut
en draai vervolgens
langzaam dicht .

Het openen en sluiten
van de brandkraan moet
traag gebeuren.

Dienstkraan
www.dewatergroep.be

Plaats de standpijp op de
brandkraanmond en draai
in tegenwijzerzin
.
De bajonet van het
voetstuk zal dan naar
beneden draaien.
Vervolgens draai je de
standpijp in wijzerzin
.
Op deze manier draait de
bajonet naar boven en
draai je de standpijp vast
op de brandkraanmond.

Tijdens het gebruik dient
de brandkraan volledig
opengedraaid te zijn.
Het debiet wordt
geregeld door middel
van de dienstkraan op
de standpijp.

Stap 6
Wacht minimum
6 minuten, zodat u
zeker bent dat de
brandkraan volledig
gesloten is.
Dit kan gecontroleerd
worden door na te
gaan of het
brandkraanlichaam
volledig leegloopt.
Hiervoor duwt u de
elastomere vuilvanger
(zie foto 2) open.
Na deze 6 minuten
moet de afsluitdop op
de brandkraanmond
teruggeplaatst worden.
Dit is belangrijk
om bijvoorbeeld
vorstschade aan
de brandkraan of
indringing van vuil in
het brandkraanlichaam
te voorkomen.

Stap 7
Plaats het
straatdeksel terug.

