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Veilig en correct  
gebruik van een standpijp
LEES DEZE FOLDER AANDACHTIG
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 bemeterde standpijp huren.

1. Uitleenvoorwaarden

• Gebruik enkel een standpijp van FARYS en 
gebruik deze uitsluitend in ons leveringsgebied: 
www.farys.be/werkingsgebied.  

• De standpijp is alleen voor eigen gebruik en 
mag dus niet uitgeleend worden aan derden.

• Volg de aanwijzingen in deze folder om 
vervuiling van het drinkwaternet te vermijden.

• Is er een probleem met de standpijp, dan 
moet je dit zo snel mogelijk laten weten aan 
FARYS.

• Verlies of diefstal moet je binnen de 24 uur 
aan FARYS melden.

• Schade veroorzaakt door het onrechtmatig 
gebruik van de standpijp valt steeds ten laste 
van jou als huurder.

2. Inleveren van de standpijp

Een standpijp lever je in op hetzelfde adres als 
waar je die hebt afgehaald. Maak hiervoor een 
afspraak via 078 35 35 99.

Let erop de volgende zaken mee te nemen:

• de standpijp met bijhorende sleutel

•  het afgeprinte en ingevulde inleverdocument

•  het referentienummer

Na het inleveren van de standpijp verrekenen we 
de waarborg in de slotfactuur. Bij een defecte 
standpijp wordt de herstellingskost afgehouden 
van de waarborg. 

Het verbruikte water wordt aangerekend aan het 
tarief op het moment van afhaling. Eventuele 
tariefwijzigingen worden pro rata verrekend.

3. Facturatie

Op de standpijp zit een watermeter die het 
verbruik registreert. Bij langdurig gebruik zal 
je elke drie maanden een tussentijdse factuur 
ontvangen. Vervolgens vragen we je om jaarlijks 
de meterstand door te geven. Op basis van deze 
meterstand ontvang je van ons de jaarlijkse 
verbruiksfactuur. Als we de meterstand niet 
ontvangen, zijn we verplicht het verbruik te 
schatten.

Je betaalt niet enkel je waterverbruik, maar ook:

• een huurprijs voor de standpijp

• een administratieve kost 

4. Meer informatie

www.farys.be/standpijp   

www.farys.be/wettelijke-bepalingen

> Bijzonder waterverkoopreglement > hoofdstuk 
over standpijpen.

http://www.farys.be/werkingsgebied
http://www.farys.be/standpijp    
http://www.farys.be/wettelijke-bepalingen 


  www.farys.be

1. Verwijder de schroefdop van 
de hydrant. 

2. Opgelet, er is niet altijd een 
schroefdop aanwezig.

3. Monteer de standpijp op de 
klemkoppeling van de hydrant 
en span deze goed aan.

4. Draai de hydrant langzaam 
en volledig open met de 
bijgeleverde sleutel. 

5. Zet de afsluitkraan van de 
standpijp even open.

Breng de wettelijke signalisatie 
aan.

5. Gebruiksaanwijzing

1. Draai de hydrant dicht met 
de bijgeleverde sleutel.

2. Neem de standpijp van de 
hydrant af en controleer of 
er geen water uit de hydrant 
stroomt.

3. Plaats de schroefdop van de 
hydrant terug.

4. Sluit het deksel van de 
hydrant.

INDIENSTSTELLING

Verwijder alle vuil op en rond de rand van het deksel van de hydrant 
(de ondergrondse kraan) en open het deksel.

DE STANDPIJP IS  
NU KLAAR VOOR 
GEBRUIK

WEGNAME


