Standpijp
Heb je voor een evenement, een kleine bouwwerf of voor een beperkte periode water nodig in
het gebied waar wij drinkwater leveren, dan kan je een watermeter op een standpijp huren.
Een standpijp is een opzetstuk dat op een hydrant wordt aangesloten. Deze hydrant staat in
verbinding met ons leidingnet.
Waarvoor kan je een standpijp gebruiken?
Het gebruik van een standpijp van FARYS is enkel toegelaten in het gebied waar wij drinkwater
leveren.
Een standpijp is geschikt voor:
Woonboten
Brandweer
Markten
Kermissen
Circussen
Festivals
Kleine bouwwerven
Waarvoor is een standpijp minder geschikt?
Grote bouwwerf
Voor een grote bouwwerf raden we een werfaftakking aan. Een werfaftakking is immers veiliger,
kan minder makkelijk gestolen worden, is minder gevoelig voor de vrieskou en kan later
omgevormd worden tot een definitieve drinkwateraftakking.
Meer over een werfaftakking
Waterreservoir vullen
Voor het vullen van een waterreservoir (zwembad, regenput …) kan je beter een tuinslang
gebruiken en enkel als dat niet lukt, een standpijp.
Meer over een waterreservoir vullen

Hoe vraag je een standpijp aan?
1. Bel ons op 078 35 35 99 om te overleggen welke standpijp je nodig hebt. Het hangt af van
verschillende factoren of je een diameter 20 of 40 kan gebruiken.
2. Betaal de waarborg. Gebruik hiervoor het rekeningnummer en de mededeling die we je
telefonisch hebben meegegeven.
3. Neem bij het afhalen van de standpijp je bewijs van overschrijving mee.

Facturatie
Op de standpijp zit een watermeter die het verbruik registreert. Bij langdurig gebruik vragen we
je jaarlijks om de meterstand door te geven. Op basis van deze meterstand ontvang je van ons
een factuur.
Geef hier de meterstand van je standpijp door
Meer over de jaarlijkse verbruiksfactuur
Watertarief
Je betaalt niet enkel je waterverbruik maar ook:
een huurprijs voor de standpijp
een administratieve kost.

Veelgestelde vragen
Hoe moet ik mijn standpijp gebruiken?
Mag ik de standpijp overal gebruiken?
Mijn standpijp is defect of beschadigd. Wat moet ik doen?
Mijn standpijp is gestolen. Wat moet ik doen?
Wat betaal ik voor het gebruik van een standpijp?

Niet gevonden wat je zocht?
Contacteer ons

