
Slimme zelfbouw 

OMSCHAKELSYSTEEM 

SUPPORT 

SERVICE 

SYSTEMS 

De juiste oplossing voor jou: 
 

 Compleet systeem: geen stukjes te weinig 

 Belgaqua goedgekeurd: een veilige oplossing 

 Schakelt automatisch om via elektronische 3-weg klep 
en vlottersysteem (10m): zorgeloos 

 Nooit je put bijvullen met leidingwater: geen verlies 

 Mogelijk om manueel over te schakelen: bij tijdelijke 

kwaliteitsproblemen van het regenwater 

 Spiraal versterkte aanzuigleiding (15m): flexibel en 

toch sterk 

 Aanzuigset met drijvende vlotter en filter: altijd 
proper water aanzuigen 

 Voorzien van instructieboek en zelfbouwvideo 

 Voorzien van een kit: eenvoudige zelfplaatsing 

 Een eigen technische dienst: echte service  

 Wisselstukken voorradig 
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Wist je datje…. 
 
Je mag in België geen verbinding maken 

tussen je stadswater en regenwater (met bijv. 

een vulset). Je waterinstallatie geraakt niet 

gekeurd en je riskeert zware boetes tot het 
saneren van het lokale stadsnet. 



Slimme zelfbouw 

REGENWATERPOMP 

SUPPORT 

SERVICE 

SYSTEMS 

 TOESTEL TYPE  AANSLUITING B x H x D 

 Hydrofoorgroep Euro-Inox 30/30 1” v 45x20x20 cm 

 Presscontrole  Control-D jet 1” m 20x20x20 cm 
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De juiste oplossing voor jou: 
 

 Wereldwijde referentie in pompen: kiezen voor zekerheid 

 Zelfaanzuigende centrifugaalpomp: zorgeloze werking 

 Inox pomplichaam: verzekerd roestvrij  

 2 jaar fabrieksgarantie 

 Easykit is premium partner van DAB 

 Meer waaierige pomp (4 schoepen): geluidsarm 

 Droogloopbeveiliging: de pomp schakelt uit  wanneer  

de put leeg is en draait niet stuk 

 Overdrukbeveiliging en ingebouwde manometer:  een 

veilige oplossing 

 Automatische presscontrol-D: geen drukvat nodig,  

compacte oplossing  

 Tot 7 meter diep aanzuigen, tot 60l/min debiet  

 Instructieboek en zelfbouwvideo: ondersteuning 

 Voorzien van een kit: eenvoudige zelfplaatsing 

 Ondersteuning in de toonzaal bij de montage en opstart: support 

 Eigen technische dienst 

Wist je datje…. 
 
Je kunt je verbruik van stadswater gemakkelijk 

tot 1/2 verminderen door gratis regenwater te 

gebruiken op je buitenkraan, wasmachine en WC. 



Groot-
Bijgaarden

Maldegem
Kontich

Sint-Niklaas Geel

Hasselt
Rotselaar

Melle

Roeselare

Kom naar onze toonzaal voor een gratis studie en offerte
2440 Geel
Winkelom 87 bus A5
014 56 46 10
geel@easykit.be

3500 Hasselt
Slagmolenstraat 17
011 26 51 60
hasselt@easykit.be

2550 Kontich
Neerveld 15
03 457 79 85
kontich@easykit.be

9990 Maldegem
Vliegplein 55B
050 30 10 00
maldegem@easykit.be

9090 Melle
Brusselsesteenweg 493
09 252 56 43
melle@easykit.be

3110 Rotselaar
Aarschotsesteenweg 33
016 35 25 20
rotselaar@easykit.be

8800 Roeselare
Kleine Weg 233
051 26 40 70
roeselare@easykit.be

1702 Groot-Bijgaarden
Robert Dansaertlaan 13G
DANSAERT PARK achter McDonalds
02 464 00 50
grootbijgaarden@easykit.be

9100 Sint-Niklaas 
Moerputstraat 3 
03 600 21 30
sintniklaas@easykit.be

Wandel bij je thuis rond in onze toonzaal www.easykit.be/onlinetoonzaal

www.easykit.be www.facebook.com/Easykitnl/

www.easykit.be/youtubenl
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