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Checklist waterontharder

Dé checklist voor het aanschaffen
van jouw waterontharder!



Elektrisch

Mechanisch

Ga je voor een elektrische of mechanische
waterontharder? Hieronder staan ze uitgelegd.

1. Elektrisch of mechanisch?
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Een elektrische waterontharder kun je zelf instellen met
een tijdschakelaar wanneer het water onthard wordt. Je
hebt duidelijk inzicht in vele aspecten.

Mechanische waterontharders werken op druk van
water. Je hebt hiervoor geen elektriciteit nodig. Het
nadeel is dat je weinig inzicht hebt en dat deze ook
zal spoelen als je bijvoorbeeld een weekje weg bent.

Je kunt kiezen uit een enkele of dubbele cilinder. Dit heeft te
maken met hoeveel water je verbruikt. Heb je een klein
huishouden dan kom je prima overweg met een enkele
cilinder. Bij een groter huishouden zal je richting een
dubbele cilinder moeten gaan.

2. Enkele of dubbele cilinder?



Werkt het?

Onderzoek

3. Koop geen magneet waterontharder

Reviews

Je kent vast wel het programma Radar. Hier wordt advies
gegeven aan consumenten met betrekking tot de
apparatuur en prijzen daarvan.
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Je ziet veel reclames op televisie die dit soort magneet
waterontharders aanbieden voor een paar honderd euro. Het is
zo dat er geen wettelijk bewijs is dat deze machines met
magneten werken. 

De onderzoeken die de werking van deze magneten zouden
moeten bewijzen, zijn echter heel slecht opgezet en worden
losjes geïnterpreteerd door de verkopers van de magneten.
Er zijn zelfs mensen die spreken van oplichting.

In dit verband zijn ook interessant de reviews van diverse
consumenten over diverse magneetwaterontharders die in
de markt beschikbaar zijn. Klik hier voor meer informatie
over de reviews en de magneet waterontharder.

https://kosten-waterontharder.nl/radar/


Waterverbruik is laag

Waterverbruik is hoog

Waterverbruik is gemiddeld

Je kunt na de installatie ervoor kiezen om een
onderhoudscontract af te sluiten met de leverancier. 
Bekijk welke van de volgende situaties bij jou past!

5. Wel of geen onderhoudscontract?
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Ben je met maximaal twee personen dan kun je kiezen voor een
kleine mechanische waterontharder kiezen met één cilinder. Je
hebt weinig onderhoud aan dit apparaat en je zal dit dus zelf
kunnen doen, of je laat het na een langere periode doen.

Ben je met drie of vier personen dan moet je een wat grotere
machine kiezen. Je kunt zelf kiezen of je een enkele of dubbele
cilinder neemt. Het is aan te raden om een
basisonderhoudscontract te nemen.

Ben je met vijf of meer personen is een machine met twee
cilinders aan te raden. Een onderhoudscontract inclusief
reparatie is sterk aan te raden.

4. Waar komt de waterontharder te staan
De plek waar de waterontharder komt te staan heeft een afvoer
nodig. Heb je dit niet tot je beschikking, dan kan het zijn dat je
deze moet laten aanleggen. Daarnaast kunnen ze ook veel lawaai
maken als ze aan het filteren zijn. Het is dus niet handig om deze
machine in een woongedeelte te plaatsen of in de buurt van een
slaapkamer.



Toegankelijk maken van
de plek van installatie

Eindfactuur ontvangen
en nakijken

Werkzaamheden staan
beschreven
Totale kosten staan
beschreven
Materialen staan
beschreven
Einddatum van de offerte

Moet je een aanbetaling
doen? Voor wanneer?
Kunnen er extra kosten
bijkomen?
De garanties staan
omschreven
Certificering en
keurmerken bedrijf

Vrijhouden parkeerplek
voor installateur

Zorg dat je vrij bent van
werk of andere dingen
Waardevolle bezittingen
weg leggen

Drinken aanbieden aan
installateur(s)
Bespreek over een
onderhoudscontract
Vraag of de installateur
het apparaat uitlegt

Bespreek over de
garanties
Klopt de offerte met de
echte situatie?

Eindfactuur betalen

Laat een recensie achter
met jouw ervaring

Voordelige leverancier vinden? Dat doe je door offertes op
te vragen. Hier kun je offertes op vragen. De onderstaande
punten komen in jouw offerte:

Gedurende het installeren

7. Voor, tijdens en na het installeren

6. Zoek een leverancier
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De dagen voor het installeren

Na het installeren

https://kosten-waterontharder.nl/offertes/

