Gebruiksvoorwaarden
1. Verplichtingen van de klant
Als algemeen principe geldt dat de klant zich ertoe verbindt de IBA te beheren als een goede huisvader.
Dit houdt in:











dat het afvalwater dat in de IBA wordt geloosd, huishoudelijk afvalwater is dat geen gevaarlijke stoffen
bevat die schadelijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, voor flora of fauna; het
afvalwater mag ook enkel vloeibare huishoudelijke afvalstoffen bevatten
dat in geen geval stoffen vermeld onder punt 2 in de IBA geloosd mogen worden
dat de IBA gebruikt wordt volgens de gebruiksvoorschriften overhandigd bij de indienststelling
dat de IBA niet uitgeschakeld wordt, tenzij op uitdrukkelijk verzoek of na goedkeuring van FARYS
dat de klant ervoor zorgt dat de IBA en de aanhorigheden steeds toegankelijk zijn voor inspectie,
onderhoud e.d. Het is niet toegestaan de IBA, de deksels of de sturingskast te bedekken of te laten
overgroeien of ontoegankelijk te maken
dat de IBA en de bedieningskast niet geopend worden zonder uitdrukkelijke toestemming van FARYS
dat elke storing of onregelmatigheid betreffende de werking binnen de 24 uur gemeld wordt aan
FARYS; bij problemen of defect kan de klant zich wenden tot het algemeen nummer: 078 35 35 99
dat de klant FARYS zonder uitstel op de hoogte houdt van elke relevante wijziging qua samenstelling en
hoeveelheid van de afvalwatertoevoer.

2 Lijst van verboden producten
Onderstaande niet-limitatieve lijst bevat een opsomming van producten die niet in de IBA mogen geloosd
worden.






















Regenwater
Bleekwater
Agressieve ontstoppers
Verf en spoelwater van verf
White spirit, thinner, …
Motorolie
Producten voor de ontwikkeling van foto’s
Niet afbreekbare hygiënische doekjes
Desinfecterende middelen
Middelen voor persoonlijke hygiëne : tampons, maandverband, condooms, luiers
Zuren
Agressieve reinigingsproducten (vb. voor frituurpan)
Bestrijdingsmiddelen
Karton, plastiek en niet-afbreekbare stoffen
Overvloedig veel haren van mens en dier
Etensresten
Plantaardige en dierlijke vetten van frituurpan
Inhoud van chemische toiletten
Giftige producten
Geneesmiddelen
Grote hoeveelheden zwembadwater

Kleine hoeveelheden van onschadelijke huishoudelijke producten zoals bijvoorbeeld detergenten voor de afwas,
waspoeder voor wasmachine en vaatwasser, wasverzachter, ontkalkingproducten, waterverzachter of biologisch
afbreekbare producten zoals toiletpapier mogen geloosd worden in de installatie.

