Onderhoud
watermeter en
meterput

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET
ONDERHOUD VAN DE WATERMETER EN/OF
METERPUT?
Volgens het Algemeen Waterverkoopreglement moet
je als klant:
-- “de plaats waar de watermeter zich bevindt in nette staat houden en ervoor zorgen dat de watermeter
altijd veilig onderhouden en afgelezen kan worden”
(artikel 6, §5)
-- “ervoor zorgen dat FARYS gemakkelijk en zonder
gevaar toegang heeft tot de binneninstallatie om er
iedere nodig geachte vaststelling en controle te verrichten” (artikel 21 §1).
Wens je een meteropname of zijn er werken nodig?
Zorg er dan zeker voor dat onze medewerker de
watermeter kan bereiken.
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HOE ONDERHOUD JE EEN WATERMETER EN/OF
METERPUT?
-- Laat het deksel van de meterput niet overgroeien
door struiken en hou het deksel vrij.
-- Het deksel moet de volledige meterput afsluiten. Een
extra tussendeksel uit goed isolerend en waterbestendig materiaal kan bovendien vorstschade voorkomen.
Beide deksels moeten licht hanteerbaar zijn. Wegen
de deksels meer dan 25 kg en moeten wij de meterstand komen opnemen, dan rekenen we hiervoor een
vergoeding aan.
-- Zorg dat er geen water in de meterput staat. De binnenkant van de meterput moet droog en proper zijn.
-- Bevindt de meterput zich in een weide? Voorzie dan
een afsluiting zodat dieren niet tot bij de put kunnen
komen.
-- Neem geregeld een kijkje in de meterput. Op die
manier kan je eventuele lekken sneller opmerken.
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