
 

 

 
Avenue Comte Jean 
Dumonceau, 23
1390 Grez Doiceau
Belgique
 

 

ZUKO s.a.  -  BNP Paribas FORTIS : 210
TVA : BE 0450.815.022  

Onderhoudscontract Zuk
of meerdere betonnen kuipen.

 
De ondergetekende, hierna de klant genaamd:
 
Naam/Voornaam:  
Adres: Straat
Gemeente:  
Tel  Privaat:  
Tel werk:                                                        
 
Vertegenwoordiger van de maatschappij:
Naam/Voornaam:  
Adres : Straat
Gemeente :  
Tel :     
 BTW Nr:  
Vertegenwoordiger onderhoud: 
 
onderschrijft een jaarlijks contract bij de firma ZUKO NV voor het onderhoud van een Zuk
microwaterzuiveringsinstallatie type
 
Adres: Straat
Gemeente:  
Tel:     
Datum in dienstneming installatie:
Ouderdom gebouw: (op 
datum van ondertekening 
contract) 

 
meer dan 15 jaar 

 
Het volgende tarief exclusief BTW is van toepassing bij de ondertekening van dit contract:
 
Enkel onderhoud: 
Zuk-O-Pur LF 4-6, 5-7 et 5AW24
Zuk-O-Pur LF 10-15 EH 
Zuk-O-Pur LF 20-25 EH 
Optie controle pompput of regenwaterpomp:

IBA/KWZI. 
Toeslag voor ver gelegen ligging, minimum/bezoek
Optie controle bijkomende put
Optie bijkomende bezoek gedurende het jaar voor snelle controle
Optie lediging alle wateren put ter zelfde tijd als het onderhoud:
Zuk-O-Pur LF 
4-6, 5AW24, 

5-7 en 10-
15 EH  

Zuk-O-Pur LF 
6-9  

et 7-10 

3 500 l 2 500 l 
225 €   195 €  
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Onderhoudscontract Zuk-O-Pur LF microzuiveringsinstallaties
of meerdere betonnen kuipen. 

De ondergetekende, hierna de klant genaamd: 

Straat 
Postcode: 
Fax: 

                                                      Fax werk: 

Vertegenwoordiger van de maatschappij: 
 

Straat 
Postcode : 
Fax :  

 

onderschrijft een jaarlijks contract bij de firma ZUKO NV voor het onderhoud van een Zuk
type       die op het volgende adres geplaatst is:

Straat 
Postcode : 
Fax :  

Datum in dienstneming installatie: 

meer dan 15 jaar  
 
tussen 5 en 15 jaar  

 
minder dan 5 jaar 

Het volgende tarief exclusief BTW is van toepassing bij de ondertekening van dit contract:

7 et 5AW24 128 €   Zuk-O-Pur LF 6-9, 7-10, 9AW24 et 10AW24
175 €   Zuk-O-Pur LF 15-20 et 14-18 EH
210 €   Zuk-O-Pur LF 23-29 et 33-41 EH

pompput of regenwaterpomp:/put ter gelijker tijd met het onderhoud van de 

ver gelegen ligging, minimum/bezoek. 
Optie controle bijkomende put (vetvanger...)/put. 

gedurende het jaar voor snelle controle 
alle wateren put ter zelfde tijd als het onderhoud: 

Pur LF 
 
  

Zuk-O-Pur LF 
15-20  

et 14-18 EH 

Zuk-O-Pur LF 
9AW24, 
10AW24 

et  7-10 AW 

Zuk-O-Pur LF 
20-

et 23-29 EH

 5 300 l 6 500 l 7 500l
 315 €  380 €  415 € 

www.zukobio.be 
zuko@zukobio.be 
admin@zukobio.be 

: BE28 2100 4596 5120 BIC : GEBABEBB  
RPM Nivelles 

microzuiveringsinstallaties in één 

Nr 
 

 
 

Nr 
 

onderschrijft een jaarlijks contract bij de firma ZUKO NV voor het onderhoud van een Zuk-O-Pur LF 
die op het volgende adres geplaatst is: 

Nr 
 

minder dan 5 jaar  

Het volgende tarief exclusief BTW is van toepassing bij de ondertekening van dit contract: 

10, 9AW24 et 10AW24 155 €  
18 EH 190 €  

EH  230 €  
gelijker tijd met het onderhoud van de     75 €  

    40 €  
    25 €  
  105 €  

Pur LF 
-25  

29 EH 

Zuk-O-Pur LF 33-41  
et 34-42 EH 

7 500l 9 900 l 
  515 €  
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− Biologische onderhoudsproducten kunnen ook in optie beschouwd worden. 

 
- Voor grotere modellen of bijkomende kuipen moet 42 €/1 000 l bijgerekend worden.  
- De lediging zal elke 2 a 4 jaren voor de modellen AW24 met « agrément wallon » tot en met 10 IE 

gebeuren en elke 1 a 3 jaren voor de conforme modellen. 
- Lengte ledigingslang te voorzien:  m 
- Een toeslag kan gevraagd worden indien de lengte van de zuigleiding groter is dan 40 m  
- Deze prijzen zijn geldig voor Waals Brabant, de streken van Brussel, Charleroi, Mons, Gent en 

Antwerpen. Zij moeten bevestigd worden voor andere streken. De lediging van bijkomende kuipen 
(vetvanger, olieafscheider...) moet geval per geval besproken worden. 

Optie monsternaam en analyse er van 
monsternaam: 15 € per monster.  
De analysekosten worden door de klant aan het officiële tarief + een kostendeelname gedragen:    
De volgende analyses kunnen beschouwd worden: 
                   CZV (Chemische Zuurstof Verbruik): 40.00 €  
                   BZV (Biologische Zuurstof Verbruik: 60.00 €  
                   ZS (Zwevende Stoffen: 30.00 €  
Optie set gespecialiseerde bacteriën (+- 1 jaar verbruik) voor het snel heropstarten van de 
zuiveringsinstallatie na een lange afwezigheid (verlof...). Dit moet geval per geval besproken worden. 
 
De vermelde kosten zijn geldig bij het ondertekenen van het contract. Deze tarieven kunnen jaarlijks bij elke 
verjaarsdag van dit contract herzien worden. 
 
Het onderhoud omvat de volgende kosten en taken: 
− De verplaatsingsonkosten. 
− De werkuren om de volgende controles uit te voeren: 

+ Elektrische controlekast en programmatie. 
+ Luchtvoedingsleiding en -filter. 
+ Visuele inspectie dan de beluchters. 
+ Inspectie van de voor- en nabezinkingskuip. 
+ Inspectie van de goede werking van de alarmen en slibrecuperatiesysteem (indien geplaatst). 
+ Inspectierapport (met de post). 
+ Raden om de werking van de waterzuivering te verbeteren inclusief het voorstellen voor het gebruik 

van onderhoudsproducten. 
 
De volgende opties werden gekozen: 
−   
−  
 
Totaal onderhoud + opties: 
 
ZUKO zal contact opnemen met de verantwoordelijke voor de installatie minstens 2 weken op voorhand om een 
afspraak te nemen. Deze afspraak zal met de post bevestigd worden, de rekening zal er bij gevoegd worden, zij is bij 
ontvangst betaalbaar. 
 
Het is wel te verstaan dat de deksels van alle kuipen gemakkelijk toegankelijk en vrij zijn de dag van het onderhoud. 
Een 230 V stekker is in een de dichtbij gelegen omgeving (minder dan 25 m) van de kuipen bruikbaar. Een tuinslang zal 
in de nabijheid van de te inspecteren kuipen ter beschikking gesteld worden. 
 
De werkuren voor reparaties en onverwachte werken alsook de wisselstukken zullen aan onze gewone tarieven op de 
datum van de werken aangerekend worden. Verplaatsingsonkosten zullen bijgerekend worden indien een tweede 
bezoek noodzakelijk is. 
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In geval van storing, garanderen wij dat één van onze technici zich binnen de 72 uren zal verplaatsen. De technieker zal 
de meest gebruikte wisselstukken met hem mee hebben. 
 
Het contract kan opgezegd worden met een termijn van 3 maanden; zo niet, is het contract stilzwijgend automatisch jaar 
na jaar verlengd. 
 
 
Contract ondertekend voor akkoord in 2 exemplaren in              , op      2016  
 
 
 
 
 
De klant      ZUKO  N.V.  
 


