Lees deze handleiding zorgvuldig door en
bewaar deze voor later gebruik.

Zwembadset WATERFUN

Artikelnr.: 3000005 / 3000005CH
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Pool-Standort wählen
Sélection de l‘emplacement
Scegliere il luogo per la piscina
Locatie zwembad kiezen
Välja placering för bassängen
Pool-volba místa
Zvoľte miesto inštalácie bazéna
Selectarea locului de amplasare a piscinei
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Vlies auslegen
Pose du tapis feutre
Posare il velo protettivo
Vlies uitleggen
Lägga ut duken
Položení rouna (vlákniny)
Rozložte podložku
Amplasarea păturii drenante

Untergrund vorbereiten
Préparation du terrain
Scegliere il luogo per la piscina
Ondergrond voorbereiden
Förbereda underlaget
příprava podkladu
Pripravte podklad
Pregătirea solului de bază
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Folie auslegen & Luftwulst aufblasen
Déploiement du liner & Gonflage du boudin
Posare il liner e gonfiare l‘anello superiore
Folie uitleggen & luchtrand opblazen
Lägga ut folien och blåsa upp luftvulsten
Folie položena & vzduch vytlačen
Rozložte fóliu a nafúknite nafukovací diel
Întinderea foliei şi umflarea elementul gonflabil
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Ventile und Filteranlage anschließen
Raccordement vannes et installation de filtrage
Collegare le valvole e l‘impianto filtrante
Ventielen en filterinstallatie aansluiten
Ansluta ventiler och filteranordning
Připojení ventilu a filtrační systém
Pripojte ventily a filtračné zariadenie
Racordarea ventilelor şi instalaţiei de filtrare
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Mit Wasser befüllen
Remplissage d‘eau
Riempire con acqua
Met water vullen
Fylla bassängen med vatten
Naplnit vodou
Naplňte bazén vodou
Umplerea cu apă

Houd de uitgebreide handleiding op
de volgende pagina’s aan.
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 ine ausführliche Anleitung in Ihrer Sprache steht im Internet
E
unter http://download.waterman-pool.com für Sie bereit.
Une notice d‘utilisation détaillée dans votre langue est disponible
sur le site Internet http://download.waterman-pool.de
Potete trovare la descrizione dettagliata nella vostra lingua in
Internet all‘indirizzo http://download.waterman-pool.de
En utförlig anvisning på ditt språk finns att ladda ner på Internet
under adressen http://download.waterman-pool.de
Podrobné pokyny ve vašem jazyce jsou k dispozici na internetu
jsou pro vás připraveny pod http://download.waterman-pool.de
Podrobný návod vo vašom jazyku nájdete na internete
na stránke http://download.waterman-pool.de
Un manual cu instrucţiuni detaliate vă stă la dispoziţie pe internet pregătit în
limba dumneavoastră la http://download.waterman-pool.de
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN
Een voorwaarde voor het gebruik van een
zwembadset is, dat deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, welke staan beschreven
in de gebruiks- en onderhoudshandleiding.
Om het verdrinken van kinderen te voorkomen, wordt geadviseerd, de toegang tot het
zwembad af te sluiten. De toegang tot het
zwembad moet zodanig worden afgesloten,
dat kinderen jonger dan 5 jaar zich niet ongemerkt in het water van het zwembad kunnen
begeven. De afsluiting kan worden uitgevoed
met een kinderveilig hek of een kinderveilige
afdekking/overkapping van het gehele zwembad, aangevuld met een alarminstallatie. Alle
veiligheidsinrichtingen zijn nuttige hulp-

middelen, maar zijn echter geen vervangen
van het continu en zorgvuldig toezicht door
volwassen personen.
Tijdens het baden mogen de
toegangsinrichtingen tot het
zwembad (bijvoorbeeld ladders)
niet worden verwijderd. Na afloop van het
zwemmen moeten de ladders volledig van het
zwembad worden verwijderd of zodanig
worden beveiligd, dat onbevoegde toegang
niet mogelijk is (wij adviseren bijvoorbeeld het
gebruik van een veiligheidsladder met
afneembare of opklapbare en afsluitbare
treden).

KOOPINFORMATIE/TECHNISCHE SPECIFICATIES
Opmerking:
Dit zwembad voldoet aan de norm
EN 16562-1 en is een bouwset voor een
opzetzwembad.

6.665 l
Wateroppervlak 7,3 m²

0,73 m

3,50 m
3,66 m

0,90 m

Gebruik

Opzetbassin

Bouwsettype

Zelfdragend zwembad met opblaasbare luchtring

Aantal personen nodig voor
opbouwen

min. 2 personen

Tijd benodigd voor opbouw

15 minuten (zonder grondwerkzaamheden, zonder
vullen met water)

Inhoud set

Zwembad, veiligheidsladder, zandfilterinstallatie

Waterdichtheidsklasse

WO: 0 lt

Benodigd gereedschap
voor het opbouwen:

Richtsnoer
Waterpas
Spade & schop
Evt. trilplaat
Duimstok
Platte schroevendraaier
Ringsleutel 10
Koord
Pen
Markeerspray of meelfles

Extra benodigd materiaal

Bodembeschermvlies
Eventueel fijn zand
Wateronderhoudsproducten

Nuttige toebehoren

Bodemzuiger
Schepnet
Afdekzeil
Drijvende dosering
Watertestapparaat

Meegeleverde
veiligheidsstickers

Wijzen op
het risico
van duiken

Toezicht
op kinderen
door volwassene

Fabrikant: Bestway Global Holding Inc., Shanghai, 201812 China

Wijzen op
het risico
van verdrinken

Nederlandse
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Controleer voor het opzetten, of alle benodigde onderdelen
conform de meegeleverde stuklijst aanwezig zijn±

STUKLIJST
Aantal

Aanduiding

Artikelnr.

1

Folie 3,66 x 0,91 m, inclusief reparatieset

57312

2

Zeef voor inloopmondstuk Bestway Pool inclusief slangenklem

F4030

1

Slang 38 mm 2 x 1,5 m in één stuk

2500059

1

Slang 32 mm 3 x 1,1 m in één stuk

2500060

1

Zandfilterinstallatie 4 m³/h

1

Veiligheidsladder voor zwembad 1,07 m 2 x 3 treden

1

Adapter

58330
P5C183B

De zandfilterinstallatie en ook de ladder hebben elk een afzonderlijke montage- en gebruikshandleiding, die met het artikel is meegeleverd.
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VEILIG GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD
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• Duiken in het zwembad is verboden, nooit
•
•
•
•

•
•

•

•

•

in ondiep water springen (ernstig en zelfs
dodelijk letsel is mogelijk)
Eerste hulp (hart-longen-reanimatie) leren
en deze kennis regelmatig opfrissen. Dat
kan in geval van nood levensreddend zijn.
Alle gebruikers van het zwembad, ook de
kinderen, informeren over wat te doen in
geval van nood.
Afdekzeilen voor het zwemmen compleet
verwijderen, nooit onder afdekkingen
duiken.
Ladder voor het betreden van het zwembad
op een veilige, vaste ondergrond plaatsen
en regelmatig controleren of alle verbindingen nog goed vast zitten en er geen
beschadigingen aanwezig zijn.
Gebruik het zwembad nooit, wanneer
men onder invloed is van alcohol, drugs of
medicijnen.
Chemicaliën voor de waterbehandeling
nooit door elkaar mengen, chemicaliën voor
het zwembad veilig afgesloten buiten bereik
van kinderen houden.
Nooit alleen zwemmen, kinderen en personen die niet kunnen zwemmen altijd alleen
onder toezicht en eventueel met behulp van
zwemhulpmiddelen in het zwembad laten.
Alle gebruikers, in het bijzonder kinderen,
worden aangemoedigd te leren zwemmen.
Gebruik de meegeleverde veiligheidsstickers
en bevestig deze op een goed zichtbare
plaats in de nabijheid van uw zwembad
(binnen 2000 mm).
Breng reddingsmiddelen (haken, reddingboeien, eerste hulp, noodnummer) aan in de
nabijheid van het zwembad.

• Voer regelmatig een pH-waardemeting en

•

•
•
•
•
•
•

•
•

een desinfectie uit. Alleen zo kunt u het
verspreiden van ziektekiemen (bacteriën, virussen enzovoort) in het water voorkomen.
Douche voor en na het baden. Nooit erg
verhit in het water gaan of springen.
Nooit op de zwembadrand zitten en geen
overdreven waterbewegingen veroorzaken,
in het bijzonder bij vrij opgestelde zwembaden.
Vermijd rennen in de omgeving van het
zwembad (gevaar voor uitglijden)
Laat nooit dieren (honden, katten, vissen)
in het zwembad baden
Baad nooit in het donker en ook niet bij
gevaarlijke weersomstandigheden (bliksem,
donder, onweer)
Zwem/duik nooit tussen de ladder en de
zwembadwand (gevaar voor inklemmen)
Een goed werkende telefoon en een lijst
met noodnummers worden in de buurt van
het zwembad bewaart.
Klim nooit direct uit het zwembad maar
gebruik altijd de ladder. Overmatige druk
en duwen tegen de zwembadwand kunnen
beschadiging of zelfs onherstelbare schade
aan het zwembad tot gevolg hebben. Ga
nooit op de zwembadrand/reling zitten
Gebruik geen scherpe reinigingsapparaten
of speelgoed, deze kunnen de binnenbekleding beschadigen.
Controleer regelmatig alle schroefverbindingen op goede bevestiging en waarborg,
dat er geen scherpe hoeken of randen
aan het zwembad of aan de toebehoren
(bijvoorbeeld de ladder) aanwezig zijn die
lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

Nederlandse
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ELEKTRISCHE VEILIGHEID
• De aansluiting van de voe-

• Vrijstaande filterinstallaties/pompen op

dingsspanning voor uw zwembad moet met een aardlekschakelaar zijn gezekerd (30 mA)
• Neem nooit elektrische apparaten mee in
het zwembad en raak deze niet aan vanuit
het zwembad.

12 Volt moeten op minimaal 3 m afstand
van het zwembad zijn gemonteerd, waarbij
voor de stroombron een afstand van 3,5 m
tot het zwembad moet worden aangehouden.
• Houd de DIN VDE 0100 deel 702 aan
bij alle elektrische installaties van uw
zwembad

VEILIGHEID BIJ NIET ZWEMMEN
• Er is altijd een constant, actief en waak-

• Zwakke zwemmers of personen die niet

zaam toezicht nodig op zwakke zwemmers
en personen die niet kunnen zwemmen
door een volwassen toezichthouder (denk
eraan, dat risico voor verdrinking bestaat bij
kinderen jonger dan 5 jaar).
• Er wordt een volwassen persoon aangesteld, die het zwembad bewaakt wanneer
het wordt gebruikt.

kunnen zwemmen, moeten persoonlijke
veiligheidsuitrusting dragen, wanneer zij in
het zwembad gaan.
• Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt of bewaakt, moet alle speelgoed uit
het zwembad en de omgeving worden
verwijderd, om te voorkomen, dat kinderen
daardoor worden aangetrokken.

KEUZE VAN DE LOCATIE
Bepaal eerst, of het gekozen zwembad
inderdaad zonder bouwvergunning of andere
formaliteiten op de gekozen locatie mag
worden opgesteld. Hierbij met er ook rekening
mee worden gehouden, dat er geen leidingen
(gas, water, stroom, telefoon enzovoort) in
het montagegebied van uw nieuwe zwembad aanwezig zijn. Ingebouwde zwembaden
mogen niet in laagwater- of grondwatergebied
worden geïnstalleerd.
Z
 onnige locatie: wij adviseren een locatie
te kiezen, die zo lang mogelijk en zoveel
mogelijk zonnestraling per dag heeft.
B
 omen mogen zich niet in de directe omgeving van het zwembad bevinden, omdat
deze sterke vervuiling (bladeren, naalden,
pollen) en schaduw veroorzaken.

Wind: het is optimaal, de hoofdwindrichting zodanig te gebruiken, dat vervuiling
dat op het wateroppervlak valt, in de richting van de skimmer wordt gedreven.
Logistiek/buren: voor het gebruik van uw
zwembad heeft u stroom nodig (met aardlekschakelaar beveiligd), water voor het
bijvullen en een afvoerwateraansluiting/
rioolaansluiting. Het is zinvol het zwembad
zo dicht mogelijk bij het huis, eventueel bij
het terras te plaatsen maar er moet altijd
op worden gelet, dat technische problemen geen schade aan het huis kunnen
veroorzaken (bijvoorbeeld ontsnappend
water, dat in de kelder stroomt). Let er ook
op, dat buren niet te veel gestoord worden
en men de locatie zo beschermt mogelijk
(privésfeer) kiest.

BODEMVOORBEREIDING ZWEMBAD
De beste ondergrond voor uw zwembad is
een betonnen plaat (dikte circa 20 cm), die
echter wel 100% waterpas moet zijn (terrassen enz. zijn kritisch/niet geschikt, want deze
zijn onder afschot gemaakt). Plaats altijd eerst
een beschermvlies.
Als alternatief kunt u ook zonder betonnen
plaat opstellen, wanneer u op het volgende
let:

•
•

•
•

•

Gras, planten, wortels geheel verwijderen
Grond zover bewerken, tot de ondergrond 100% waterpas is (nooit omspitten en ook geen zand gebruiken voor
opvullen)
Het zwembad moet op natuurlijke grond
staan, nooit op een helling
De ondergrond moet 100% waterpas
zijn, maximale afwijking = 1 cm over het
gehele opstellingsoppervlak, draagkracht
van de ondergrond per meter zwembaddiepte = 1 ton.
Comprimeer de ondergrond met een
trilplaat

Plaats het zwembad niet direct op een veranda, houten terras, asfalt, omgespit zandbed,
kiezels of steenachtige bodem.

Afmeting
zwembad

Koordlengte

366 cm

190 cm

Nederlandse
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VLIES UITLEGGEN
Nadat de grondvoorbereiding is afgerond en
de ondergrond 100% waterpas is, moet een
synthetisch bodembeschermingsvlies (niet
meegeleverd) worden uitgelegd. Reinig de
ondergrond nogmaals grondig en verwijder
alle stenen/oneffenheden, die voor de folie
een gevaar kunnen betekenen.

FOLIE UITSPREIDEN
Daarna de folie uitspreiden (nooit over de bodem trekken en in geen geval met schoenen
aan betreden) en uitrichten. De folie moet
vlak en zo mogelijk zonder vouwen op de
grond liggen.
Nu kunt u als volgende stap de luchtrand
opblazen. Gebruik hiervoor nooit een
compressor of perslucht. Goed geschikt is
bijvoorbeeld een handbediende luchtpomp.
De luchtrand mag ook niet te veel worden
opgeblazen, omdat door hete temperaturen de
luchtband nog verder kan uitzetten.
De maximale luchtdruk is
4,9 kPa = 0,7 psi = 0,049 bar.
Opmerking: beschadigingen aan de luchtrand
door een te hoge luchtdruk zijn geen terechte
reclamatie en worden daarom niet
door de garantie afgedekt.

MET WATER VULLEN
Sluit als eerste de beide transparante zeefventielen aan de binnenkant aan en van buiten
de beide zwarte slangadapters in de wanddoorlaat van de zwembadwand. Nu kunt u
de 32 mm slang direct op een slangadapter
aansluiten. Voor de bevestiging van de 38 mm
slang is een extra adapter meegeleverd. Sluit
de slang aan op een afgemonteerde zandfilterinstallatie (zie afzonderlijke handleiding van de
SF-installatie).

mm
38 O UR
T
E
R

32 mm
Filters

De 32 mm slang komt aan de zuigzijde van
de pomp, de 38 mm slang op de aansluiting
"return" van het 6-weg ventiel. Als alternatief
kunt u ook de beide slangdoorvoeren van
binnen in eerste instantie met de meegeleverde blauwe afsluitdoppen afdichten. In dat
geval moet u echter het water tot net onder
de ventielen vullen, en dan de aansluiting met
de zandfilterinstallatie uitvoeren. Controleer
ook nogmaals, of het afvoerventiel van het
zwembad goed is gesloten.
Gebruik nooit bronwater, regenwater, bluswater of water uit opvangbekkens om uw
zwembad te vullen. De volgkosten voor het
behandelen van niet geschikt water zijn wezenlijk hoger dan de kosten voor leidingwater.
Vul uw zwembad bij voorkeur met een tuinslang en gebruik hiervoor uitsluitend drink-/
leidingwater. Tot een hoogte van circa 3 cm
kunt u vouwen op de bodem nog probleemloos verhelpen of corrigeren. Let hierbij ook al
op een gelijkmatige nivellering. Wanneer het
water in hoogte aan de rand van het zwembad
ongelijk is, dan is vermoedelijk de ondergrond
van het zwembad niet correct genivelleerd en
moet nogmaals worden gecorrigeerd.
Het maximale vulpeil van het zwembad is
tot de onderste lasnaad van de luchtrand.
Laat het zwembad tijdens het vullen met
water nooit zonder toezicht. De maximale

max.
73cm

3 cm

vulhoeveelheid is 80% van de inhoud van uw
zwembad.
Een te ver gevuld zwembad kan scheuren van
de wand tot gevolg hebben. Bij veel regenval
moet u eventueel water aftappen. Wanneer
uitpuilingen aan de buitenwand van het
zwembad zijn te zoen, dan is vermoedelijk de
ondergrond scheef en moet worden gecorrigeerd.

Nederlandse
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AANSLUITING EN GEBRUIK
VAN DE ZANDFILTERINSTALLATIE:
De zandfilterinstallatie moet op voldoende
afstand van het zwembad op minimaal 3 meter afstand worden geïnstalleerd. Dit is uit
veiligheidsoverwegingen nodig, zodat men niet
vanuit het water onderdelen van de filterinstallatie die onder spanning staan kan aanraken.
Gebruik de filterinstallatie alleen wanneer er
niet wordt gezwommen dus wanneer zich
geen personen in het water bevinden.
De filterinstallatie moet op een vaste ondergrond (bijvoorbeeld een betonnen plaat)
worden opgesteld, nooit op het gras. De
aansluiting van de voedingsspanning voor de
filterinstallatie moet via een aardlekschakelaar
zijn gezekerd en mag niet via een verlengingskabel worden uitgevoerd. De eigenlijke
samenstelling van de zandfilterinstallatie wordt
uitgevoerd zoals in de meegeleverde uitvoerige
handleiding staat beschreven. De filterinstallatie wordt op het zwembad aangesloten
conform de volgende tekening

ONZE TIP:
Om een nog betere mechanische reiniging
van uw zwembad te realiseren, adviseren
wij als optie de aansluiting van ee skimmer/
oppervlaktezuiger (niet meegeleverd). De
skimmer wordt bovenaan de luchtrand opgehangen en aan de zuigzijde van de zandfilterinstallatie vanaf de binnenkant van het
zwembad aangesloten. Met een skimmer
realiseert u een aanzuigende werking op het
wateroppervlak, zodat bijvoorbeeld bladeren
direct worden afgezogen, voordat deze op de
bodem van het zwembad terecht komen.
Passende skimmer = artikelnr. 58233

3M

32 mm
Filters

38 mm
RETOUR

TIPS VOOR OVERWINTEREN
Fast Set zwembaden zijn zodanig geconstrueerd, dat deze zeer snel kunnen worden opgezet
en ook weer kunnen worden opgeruimd. Deze
zijn vanwege het materiaal niet geschikt om
in de winter met water gevuld te blijven staan.
Het zwembad kan door het gewicht en de druk
van ijs en sneeuw scheuren en moet in de
herfst/winter worden opgeruimd. Het materiaal

kan bij temperaturen onder 8 °C/45 °F buiten
beschadigd raken.
Bewaar uw Fast Set zwembad in de winter
beschermt tegen knaagdieren en chemicaliën
in een vorstvrije omgeving en buiten bereik
van kinderen.

ALGEMENE AANWIJZINGEN
• Gebruik uitstuitend leidingwater en nooit
bronwater voor het vullen van uw zwembad.
Bronwater is vaak zeer sterk ijzerhoudend
waardoor bij het doseren van waterbehandelingsmiddelen het zwembadwater bruin
verkleurd.
• Stel direct na het opzetten de juiste
pH-waarde van het water in en voer een
eerste stootchlorering van het water uit (als
alternatief met andere waterbehandelingsmiddelen werken, indien gewenst)
• Water niet verder vullen dan tot de onderste
lasnaad van de luchtrand.
• Nooit waterbehandelingsmiddel direct

•
•

•
•

in het water doseren, maar bijvoorbeeld
chloortabletten via een drijvende dosering
toevoegen.
Regelmatig met schoon water bijvullen
Het zwembad moet compleet met water
zijn gevuld, omdat deze anders stabiliteit
verliest en de werking van de filterinstallatie
kan worden gestoord.
De zandfilterinstallatie moet elke dat circa
6 tot 8 uur werken. Wekelijks terugspoelen
wordt geadviseerd.
De bodem regelmatig met een
bodemreiniger/zuiger reinigen.

REPARATIE
Met het zwembad zijn 2 stuks zelfklevende
reparatiestukken meegeleverd. Reinig eerst
de ondergrond voor de reparatiestukken zorgvuldig, omdat deze ander niet goed kunnen
hechten. Knip het reparatiestuk eventueel
eerst op de gewenste grootte waarbij een
ronde of ovale vorm de voorkeur heeft.
Het reparatiestuk kan ook bij gevuld zwembad worden aangebracht, op de bodem alleen
aan de binnenkant, op de buitenwand van het
zwembad het beste van binnen en buiten.

Voor de bodem wordt geadviseerd een zwaar
object gedurende 12 uur op de gerepareerde
positie te plaatsen, als alternatief voor de buitenwand de reparatiestukken enkele minuten
stevig aandrukken.
Voor de reparatie van de luchtrand eerst de
lucht aflaten en het reparatiestuk ook vast
aandrukken of met een zwaar object verzwaren.
Droogtijd: 12 uur
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GARANTIEBEPALINGEN
Let voor het aanspraak maken op de garantie op het volgende:

• Wij geven op onze producten garantie

•

•

•

•

gedurende een periode van 2 jaar na aankoop van het product. Binnen deze periode
garanderen wij, dat het door ons geleverde
artikel vrij is van fabricage- en/of materiaalfouten.
Onze garantieverplichting omvat niet gebreken, fouten of schade, die door verkeerd
of gewelddadig gebruik door de klant of
een niet onder onze verantwoordelijkheid
vallende derde persoon ontstaat. Bovendien
komt de garantie ge vervallen in geval van
force majeur.
In geval van transport van een defect
product, nemen wij binnen de garantie
de kosten over. Buiten de garantie zijn de
kosten voor rekening van de klant.
Wanneer het tot een gratis vervangende
levering komt, heeft dit niet het opnieuw
aanvangen van de verjaring conform §212
BGB tot gevolg.
Bovendien verlenen wij geen garantie voor
slijtdelen, bij gebrekkig onderhoud en bij
gevolgschade door verkeerd gebruikte

bedrijfsstoffen.

• Hetzelfde geldt in geval van niet aanhouden
van de bedrijfs- of onderhoudsinstructies,
bij overbelasting of andere ingrepen in de
geleverde goederen en, wanneer aan door
ons geleverde artikelen veranderingen
worden uitgevoerd, onderdelen werden
vervangen of voor deze goederen verbruiksmaterialen zijn gebruikt, die niet voldoen
aan de originele specificaties.
• Aanspraken van de klant tot schadevergoeding, bijvoorbeeld wegens wanprestatie, niet nakomen contract, overtreding
contractuele nevenverplichtingen, gevolgschade, verkeerde handelingen en overige
rechtsgronden zijn uitgesloten. Dit geldt
niet voor de aansprakelijkheid vanwege het
ontbreken van een toegezegde eigenschap,
vanwege opzet of grove nalatigheid. In
het bijzonder wordt geen vervanging voor
water en chemicaliën geleverd die vanwege
lekkage van een zwembad moest worden
afgetapt.

Voor een eenvoudige, snelle en ongecompliceerde klachtafhandeling is het van
belang het aanmeldformulier volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde
documenten (aankoopbewijs/foto) op te sturen. Het aankoopbewijs is een
voorwaarde bij elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de
reclamatie helaas niet erkennen/in behandeling nemen. Duidelijke foto's van uw reclamatie
helpen ons, de situatie sneller te kunnen beoordelen en verwerken. Dat bespaart u en ons
onnodige kosten en wachttijd.
per post aan:
Waterman klantenservice
		Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
per Fax aan:
+ 49 (0) 7024/4048-667
per mail aan:
service@waterman-pool.com
Het aanmeldformulier kunt hier downloaden:
http://reklamation waterman-pool.com
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Voeg bij uw reclamatie duidelijke foto's* van de
schade toe! (foto van het defecte artikel) Deze geven ons
de mogelijkheid de situatie beter te kunnen beoordelen. Bovendien kan de reclamatie sneller worden behandeld en dit
bespaart u en ons onnodige kosten en wachttijd.

Voet aan uw reclamatie altijd een aankoopbewijs*
toe! (Het aankoopbewijs is absoluut nodig, het is een voorwaarde voor elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de reclamatie helaas niet erkennen/in
behandeling nemen).

Waterman klantenservice
Bahnhofstr. 68
73240 Wendlingen
Tel.: + 49 (0) 7024/4048-666
Fax:: + 49 (0) 7024/4048-667
E-mail: service@waterman-pool.com

E-mail*

Fax

Mobiel

Telefoon*

Postcode/woonplaats*

Straat*

Naam*

Uw contactgegevens

Aanmelding van een
reclamatie voor de zandfilterinstallatie

bij de firma

met

Postcode/plaats

Plaats*

Datum*

Handtekening*

Helaas moet ik het volgende reclameren (a.u.b. zo exact mogelijke beschrijving):

het product (type)

Ik heb op

*Verplichte velden/documenten

gekocht.

Voet aan uw reclamatie altijd het serienummer* toe!

Voet aan uw reclamatie altijd een aankoopbewijs*
toe! (Het aankoopbewijs is absoluut nodig, het is een voorwaarde voor elke aanspraak op de garantie. Zonder aankoopbewijs kunnen wij de reclamatie helaas niet erkennen/in
behandeling nemen).

Bestway Kundendienst
Sontraer Straße 27
60386 Frankfurt/ Main
Tel.: + 49 (0) 69/ 46001281
Fax: + 49 (0) 69/ 46001282
E-mail: kundendienst@bestway-europe.com

E-mail*

Fax

Mobiel

Telefoon*

Postcode/woonplaats*

Straat*

Naam*

Uw contactgegevens

Aanmelding van een reclamatie voor
het Fast Set-zwembad (defecte folie)

bij de firma

met

Postcode/plaats

gekocht.

Plaats*

Datum*

 ntbrekend onderdeel
O
Gebruik a.u.b. het artikelnummer van het ontbrekende onderdeel.
Deze vindt u in het handboek.

Defecte bovenring

Defecte las

Scheur in artikel / luchtlekkage

Beschrijving van het probleem:

22’X52”

#BXXXXX
BWSHFXXXXXX
YYYY-MM-DD

Handtekening*

Overige:

Serienummer:

Artikelnummer:

*Verplichte velden/documenten

Geef a.u.b het serienummer en het artikelnummer op, die zich in de nabijheid van het aftapventiel bevinden.

het product (type)

Ik heb op

KLANTENSERVICE
Hartelijk dank, dat u voor ons product heeft
gekozen. Onze producten ondergaan een
strenge kwaliteitseindcontrole. Toch kan niet
worden uitgesloten, dat er storingen of defecten optreden. Wanneer het door uw aangeschafte product niet optimaal werkt of op een
andere wijze niet in orde is, neem dan a.u.b.
direct contact op met onze klantenservice.
Onze klantenservice staat u
natuurlijk ook na afloop van de garantieperiode ter beschikking.

A.U.B. NIET
AAN HET BEDRIJF
TERUGGEVEN!
Vragen? Problemen? Ontbrekende delen?
Onze klantenservice helpt u graag verder.

Waterman klantenservice
Bahnhofstr. 68, 73240 Wendlingen
Tel.:
+49 (0) 7024/4048666
Fax:
+49 (0) 7024/4048667
E-mail:
service@waterman-pool.com

