
 Controleer de hardheid
 Kies het besturingssysteem
 Het aantal cilinders
 Wel of geen onderhoudscontract
 Zoek een leverancier
 Voor, tijdens en na de installatie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Checklist waterontharder

Dé checklist voor de aanschaf
van jouw waterontharder!



0 – 4Dh = Zeer zacht
4 – 8Dh = Zacht
8 – 12Dh= Gemiddeld
12 – 18Dh = Vrij hard
18 – 30Dh = Hard
Hoger dan 30Dh = Zeer hard

Elektrisch

Mechanisch

Je kunt kiezen uit een elektrisch of mechanisch
systeem, hieronder staan ze uitgelegd.

 Controleer de hardheid1.

2. Kies het besturingssysteem

Hierbij moet je rekening houden met het feit dat
kalkaanslag al ontstaat bij een Dh waarde van 3.
Ook in gebieden met zacht water kan een
waterontharder dus al voordelen geven.
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Een elektrische waterontharder kun je zelf instellen met
een tijdschakelaar wanneer het water onthard wordt.
Hierdoor zal deze soms ook onnodig water ontharden

Mechanische waterontharders werken op vraag. Ze
filteren het water als het nodig is waardoor ze
efficiënter werken dan elektrische waterontharders.



Laag waterverbruik

Gemiddeld waterverbruik

Hoog waterverbruik

Na de installatie kun je een onderhoudscontract afsluiten
bij de installateur en die zal het onderhoud plegen van de
machine. Je kunt zelf bepalen of je een
onderhoudscontract afsluit.

Je kunt kiezen uit één of twee cilinders. Dit ligt aan je
waterverbruik. Heb je een groot huis dan kun je het beste
kiezen voor twee cilinders. Gemiddelde en kleine
huishoudens kunnen prima overweg met één cilinder.

4. Wel of geen onderhoudscontract?

3. Het aantal cilinders
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Ben je met niet meer dan twee personen dan kun je een
kleine mechanische waterontharder kiezen met één cilinder.
Hier is niet veel onderhoud aan en dat zal je dus zelf kunnen
doen of pas laten doen als de machine ouder is

Bij een gezin met drie of vier personen moet je een wat
grotere machine aanschaffen. De keuze voor één of twee
cilinders is voor jou. Wel is het aan te raden om een
basisonderhoudscontract te nemen.

Bij een huishouden met vijf of meer personen is een
machine met twee cilinders aan te raden. Een
onderhoudscontract met reparatie bij inbegrepen is geen
overbodige luxe



Plek van installatie
toegankelijk maken

Ontvang eindfactuur en
controleer deze

Omschrijving
werkzaamheden
Omschrijving kosten

Omschrijving materialen
Certificering en
keurmerken bedrijf

Moet je een aanbetaling
doen? Wanneer?
Kunnen er zomaar kosten
bijkomen?
De garanties

Tot wanneer is de offerte
geldig?

Waardevolle spullen uit
het zicht zetten

Vraag vrij van werk
Parkeerplek vrijhouden
voor de installateur

Gedurende de installatie
Vakspecialisten drinken
aan bieden
Informeer naar
mogelijkheden onderhoud
Vraag naar uitleg van de
werking van de machine

Informeer nogmaals over
de garantie
Controleer de situatie
met de offerte

Betaal de eindfactuur als
deze volledig klopt
Deel je ervaringen d.m.v.
een online recensie

De beste en voordeligste leverancier vindt je door heel
simpel offertes op te vragen. Dat doe je hier. De
onderstaande punten horen in de offerte te staan.

6. Voor, tijdens en na de installatie

5. Zoek een leverancier
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De dagen voor de installatie

Na de installatie

https://www.offerteadviseur.nl/categorie/huis/waterontharder/offertes/

