Leveringsomvang
1.

Installatie IBA

Het basisaanbod van FARYS betreft een gestandaardiseerd (Benor gekeurd) IBA-systeem, gedimensioneerd op
basis van het aantal inwoners vermeld bij het technisch bezoek, dat onder normale gebruiksvoorwaarden het
aangeleverde afvalwater zuivert conform de bepalingen van Vlarem.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bij het technisch bezoek FARYS correct in te lichten over het
precieze aantal inwoners.
Het basisaanbod laat een keuzemogelijkheid tussen drie verschillende types installaties: een compact systeem in
beton, een compact systeem in kunststof en een extensief systeem. De keuze wordt bepaald door FARYS|TMVW
in overleg met de klant en dit in functie van de inplanting en de toegankelijkheid van de installatie.
De limitatieve lijst van diensten en leveringen begrepen in het standaardpakket omvat:














1

alle administratieve en technische opvolgingskosten
uitvoeren van de afkoppelingsstudie (enkel in geval van planmatige aanpak)
de voorstudie nodig voor de selectie van de IBA en de definitieve inplanting
de uitgravings- en aanvullingswerken
het wegpompen van het grondwater zodat het plaatsen van de IBA volgens de regels van de kunst kan
gebeuren
de funderingen van de installatie
de levering en plaatsing van de installatie voorzien in het basisaanbod, bestaande uit één of meerdere
vaten met toebehoren, zoals opzetstukken, standaard inspectiedeksels en verluchtingsleidingen
indien nodig, de levering en plaatsing van een staalnameput, inclusief deksel
de aanleg van toevoer- en afvoerleidingen (diameter 110 mm) over een lengte van 2 meter inclusief
verbindingsmoffen (zie voorbeeldschets)
de levering en plaatsing van de elektromechanische uitrusting1 van de IBA
de levering en plaatsing van de sturingskast van de IBA, inclusief bedieningspaneel en alarmfunctie, de
kast wordt buiten geplaatst in een straal van max. 5m rond de IBA.
de levering en plaatsing van alle verbindingen tussen IBA, sturingskast en elektromechanische uitrusting
Schets type-inplanting en typeverbinding IBA

Compacte systemen worden uitgerust met een beluchtingssysteem. Dit omvat beluchtingselementen, een
compressor en luchtleidingen en uit een slibretourpomp inclusief leidingen

2.

Preventief onderhoud IBA

Bij regulier gebruik van de IBA wordt het preventief onderhoud van de installatie door FARYS uitgevoerd. Het
wordt uitgevoerd conform het onderhoudsplan van de installatie en volgens de interne planning van FARYS.
De prestaties van FARYS omvatten, wanneer nodig:



controle van de mechanische, elektrische en elektronische onderdelen van de installatie
drukmeting in de leidingen en volumemeting van het luchtdebiet







3.

slibcontrole en slibruiming
preventief vervangen van componenten volgens de voorschriften van de leverancier
preventief vervangen van versleten stukken
visuele controle van de kwaliteit van het effluent
staalname van het effluent en analyse van basisparameters.

Curatief onderhoud

FARYS verbindt zich ertoe alle defecten en storingen te herstellen zonder bijkomende kosten voor de eigenaar,
voor zover ze niet het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik.

Volgende zaken zijn niet inbegrepen en dienen door de klant betaald te worden:



Indien ingevolge de planning van de eigenaar de installatie in een eerste fase moet voorzien worden in
een voorlopig deksel. De meerkost hiervan wordt als supplement aangerekend.
De installaties zijn standaard uitgerust met deksels die slechts geschikt zijn voor een beperkte
verkeerslast (klasse B 125). Ingeval deze installaties op vraag van de eigenaar in een oprit geplaatst
worden, moeten ze uitgerust worden met toegangsdeksels die een zwaardere verkeersklasse
aankunnen (klasse C250). De meerkost hiervan wordt als supplement aangerekend.

