
WE MAKEN HET SAMEN

https://zelfbouw.solyd.be/


Ventilatie         4

Verwarming        8

Elektriciteit         11

Airco        14

Sanitair         16

INHOUD



3

HOE WE WERKEN
Bouw of verbouwplannen en zin om zelf 
de handen uit de mouwen te steken? 
Een goede keuze, want door je 
technieken zelf te installeren, kan je 
heel wat geld besparen bij de bouw of 
verbouwing van je woning.

Hier helpt Solyd Zelfbouw jou graag bij. 
Hoe we dat precies doen, dat lees je 
hieronder.

JE KIEST ZELF JE MATERIALEN
Solyd Zelfbouw biedt je het grootste aanbod materialen voor jouw 
project. Van ventilatie, sanitair en verwarming tot elektriciteit, airco en 
domotica. Alles onder één dak en van alle grote kwaliteitsmerken. Zo 
ben je zeker van neutraal advies en kies je zelf met welke merken of 
materialen je werkt.

JIJ BEPAALT WAAR JE ONDERSTEUNING NODIG HEBT
Met zelfbouw kan je heel wat geld besparen. Maar sommige dingen 
kan of wil je liever niet (alleen) doen. Daarom bieden we je ook à la 
carte ondersteuning aan. Zo kan je bij onze vakmannen terecht voor 
advies of voor de plaatsing of keuring van je technieken. Je staat er 
dus nooit alleen voor.

JE HOUDT CONTROLE OVER JE BUDGET
Bij Solyd Zelfbouw werken we niet met zelfbouwpaketten, maar met 
materiaallijsten op maat. Op die materiaallijst vind je alle producten 
en prijzen volledig transparant terug. Zo weet je precies wat we je 
aanbieden en kan je makkelijk vergelijken. Alleen zo ben je zeker van 
de beste deal.



Tegenwoordig kan een ventilatiesysteem niet ontbreken in een nieuwbouw- of 
renovatie-project. Doordat we onze woningen steeds beter isoleren, kan er geen 
frisse lucht aangevoerd worden en kan ook de gebruikte lucht niet weg. Om 
vochtproblemen te vermijden, doe je er dus goed aan om te investeren in een 
ventilatiesysteem. Hoe je dat aanpakt, lees je hieronder.

VENTILATIE
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STAP 1  
Ventilatiesysteem kiezen

Er zijn op vandaag verschillende soorten 
ventilatiesystemen op de markt, elk met hun 
specifieke eigenschappen. 

De juiste keuze zal afhangen van het type 
project (nieuwbouw of renovatie) en het 
beschikbare budget. Om ervoor te zorgen dat 
je de juiste keuze maakt, helpen we je op weg 
met deskundig advies.

Ventilatie C en C+
 ■ Enkel afvoer van vervuilde en/of 

vochtige lucht.

 ■ Aanvoer van verse lucht gebeurt via 
roosters in de ramen.

 ■ Minder ventilatiekanalen, dus 
makkelijk bij renovatie.

 ■ Relatief goedkoop.

Ventilatie D en D+
 ■ Afvoer en aanvoer van lucht gebeuren 

mechanisch.

 ■ Geen roosters in de ramen, dus de 
geïsoleerde schil blijft intact.

 ■ Meer ventilatiekanalen, dus geschikt 
voor nieuwbouw of grondige renovatie.

 ■ Iets duurder in aankoop.

https://zelfbouw.solyd.be/ventilatie?cat=9
https://zelfbouw.solyd.be/ventilatie?cat=9
https://zelfbouw.solyd.be/ventilatiesysteem-c-1
https://zelfbouw.solyd.be/ventilatiesysteem-d-0
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STAP 2  
Debieten berekenen

DE BASISPRINCIPES

Vervolgens gaan we aan de slag met het berekenen van de benodigde debieten.  
Dat doen we op basis van de plannen van je woning. 

 � Voor toevoer en afvoer bedraagt het minimaal geëiste ontwerpdebiet in 
principe 3,6 m3/h per m3. 

 � Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat 
het ontwerpdebiet echter ook een ondergrens waar je rekening mee 
dient te houden. Zo zal je voor een wc bijvoorbeeld steeds een minimaal 
afvoerdebiet moeten halen van 25 m3/h, ongeacht de vloeroppervlakte. 

 � Daarnaast voorziet het ontwerpdebiet ook een uitzondering om het 
energieverbruik in grote ruimtes onder controle te houden. Zo laat de norm 
toe om in bepaalde ruimtes, zoals de woonkamer, de toevoerdebieten te 
beperken tot 150 m3/h, ook al kom je op basis van de vloeroppervlakte op 
een hoger ontwerpdebiet.

STAP 3  
Ventilatie legplan opstellen
Vervolgens tekenen we de volledige 
installatie uit en stellen we een 
materiaallijst op. 

Hierbij houden we rekening met een aantal 
belangrijke principes, maar ook met de 
mogelijkheden in jouw woning.
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 � De kanalen en de ventilatie-unit plaats je best binnen de geïsoleerde 
schil van de woning, om koude bruggen en condens in de kanalen te 
vermijden. Plaats je de unit bijvoorbeeld in de kelder en zit deze niet in 
de geïsoleerde schil, dan zal je de ventilatiekanalen daar extra moeten 
isoleren. 

 � Afhankelijk van waar je de ventilatiekanalen kan wegwerken, kan je 
kiezen voor galvakanalen of instortkanalen. Galvakanalen zijn doorgaans 
een stuk goedkoper in aankoop, maar hebben een vrij grote diameter 
waardoor je ze enkel kan wegwerken in een vals plafond. Daarnaast zijn 
ze ook niet isolerend voor geluid. Een alternatief voor de galvakanalen zijn 
(flexibele) instortkanalen uit kunststof. Deze zijn plat-ovaal van vorm en 
kan je bijvoorbeeld plaatsen in de chappe of PUR.

 � Best plaats je alle ventielen in de hoeken van de kamer, diagonaal 
tegenover de deur van de kamer. Plaats de ventielen voor afvoer niet in 
de douche, maar wel in de buurt ervan. Als je ze in de douche zelf plaatst 
kan dit een tochtgevoel geven. 

Het resultaat is een duidelijk legplan waarop je ziet waar de ventilatie-unit, de kanalen en de 
ventielen komen. Daarnaast ontvang je van ons ook een materiaallijst met alle benodigde 
materialen en prijzen. Zo weet je precies hoe je aan de slag kan en wat je nodig hebt.

Tijd om de handen uit de mouwen te 
steken! Beginnen doe je met het voorzien 
van de nodige doorvoeren. Op basis van 
de aanduidingen op het legplan, weet 
je precies waar je betonboringen moet 
voorzien. Laat je deze betonboringen toch 
liever door een vakman uitvoeren? Dan kan 
je ook hiervoor beroep doen op Solyd.

STAP 4  
Aan de slag

WAAROP LETTEN?

https://zelfbouw.solyd.be/betonboringen-ventilatie


7

Ook na de plaatsing van je ventilatiesysteem 
zijn onze vakmannen jouw aanspreekpunt. Zo 
kan je op hen rekenen voor het inregelen van 
je ventilatiesysteem en het opstellen van het 
ventilatieprestatieverslag. 

Het inregelen van de installatie kan maar als 
de volledige installatie is afgewerkt en de 
drie- of vierstandenschakelaar geplaatst is.

STAP 5  
Inregelen van het  
ventilatiesysteem

Vervolgens kan je de ventilatiekanalen 
plaatsen. Begin met de buitenleidingen voor 
de luchtafvoer en luchtaanvoer en werk 
zo richting de ventilatie-unit. Daarna doe 
je de binnenleidingen die zorgen voor de 
verbinding van de ventilatie-unit met de 
verschillende kamers in je woning. Wanneer 
je alle ventilatiekanalen hebt geplaatst, 
kan je de ventilatie-unit ophangen en 
aansluiten. Tot slot plaats je de ventielen 
zoals aangegeven op het legplan.

Loop je bij de plaatsing toch ergens op vast?  
Dan kan je steeds terecht bij onze vakmannen.

Ook interesse om aan de slag te gaan?  
Surf naar zelfbouw.solyd.be en vraag jouw gratis en vrijblijvende materiaallijst aan.

https://zelfbouw.solyd.be/inregeling-ventilatiesysteem
https://zelfbouw.solyd.be/ventilatieprestatieverslag
http://zelfbouw.solyd.be
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WARMTEPOMP EEN GOED ALTERNATIEF?

Wanneer we het hebben over de verwarming in je woning, heb je opnieuw heel 
wat verschillende mogelijkheden. Wil je je woning verwarmen met radiatoren of 
kies je voor vloerverwarming? Ga je voor een condensatieketel of neig je toch 
eerder naar een warmtepomp? Eén ding is zeker, welk systeem je ook kiest, je kan 
het perfect zelf plaatsen met de hulp van Solyd Zelfbouw. Hoe dat precies in zijn 
werk gaat, vertellen we je hieronder.

VERWARMING

STAP 1  
Verwarmingssysteem kiezen

Op vandaag verwarmen de meeste mensen 
nog steeds met een condensatieketel 
op aardgas. Een logische keuze, zeker als 
je woning reeds is aangesloten op het 
aardgasnet. Omdat aardgas een fossiele 
brandstof is, is het echter wel niet de meest 
duurzame vorm van verwarmen. 

De warmtebron en het afgiftesysteem hangen dus nauw samen. Het is daarom belangrijk om 
hier goed bij stil te staan. Om ervoor te zorgen dat je zeker de juiste keuze maakt, helpen onze 
vakmannen je graag op weg. Zo maken ze een voorstel op maat van jouw project, wensen en 
budget.

Ben je op zoek naar een zuinig, duurzaam en comfortabel systeem om je woning te 
verwarmen en van sanitair warm water te voorzien? Dan is een warmtepomp een 
prima keuze. 

Een warmtepomp haalt warmte-energie uit de omgeving en geeft die vervolgens 
in de vorm van warmte vrij in het verwarmingssysteem dat ermee verbonden is. Een 
warmtepomp werkt daarnaast volledig elektrisch.

Zomaar de overstap maken naar een warmtepomp kan echter niet. Zo moet 
je eerst zorgen dat je woning voldoende geïsoleerd is en zal je ook een 
warmteafgiftesysteem moeten voorzien op lage temperatuur. Een voorbeeld hiervan 
is vloerverwarming of radiatoren op lage temperatuur.

https://zelfbouw.solyd.be/warmtepomp-0
https://zelfbouw.solyd.be/verwarming?cat=9
https://zelfbouw.solyd.be/cv-ketel-0
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Radiatoren
 ■ Eenvoudig aan te leggen en makke-

lijk te vervangen bij renovatie.

 ■ Radiatoren warmen snel op, waar-
door je ook flexibel de temperatuur 
in je woning kunt bijsturen.

 ■ De aanvoertemperatuur van het 
water bedraagt zo’n 75°C. Je  
cv-ketel zal dus tot hoge  
temperatuur moeten stoken.

 ■ Vrij goedkoop in aankoop.

 ■ Je verliest wat ruimte in je woning. 
Radiatoren zijn tegenwoordig wel 
zeer mooi en strak afgewerkt, waar-
door ze niet storen in een interieur.

Vloerverwarming
 ■ Complexer om te plaatsen en vaak niet 

mogelijk bij renovatie door te hoge 
vloeropbouw.

 ■ Vloerverwarming warmt traag op en 
koelt ook traag af. De temperatuur  
bijsturen in je woning duurt daarom 
vaak enkele uren.

 ■ Vloerverwarming verwarmt op lage 
temperatuur, hierdoor dalen je stook-
kosten aanzienlijk.

 ■ Ruimtes met vloerverwarming lijken 
vaak veel groter, omdat je geen ruimte 
verliest aan radiatoren aan de muur.

STAP 2 
Handig legplan

Heb je een keuze kunnen maken tussen de 
verschillende systemen? Dan starten we met 
het uittekenen van je installatie. Je ontvangt 
van ons een duidelijk legplan met daarop alle 
te plaatsten circuits.

https://zelfbouw.solyd.be/radiatoren-0
https://zelfbouw.solyd.be/vloerverwarming-0
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STAP 3 
Materiaallijst op maat

STAP 4 
Aan de slag

Vervolgens werken we een gedetailleerde 
materiaallijst voor je uit. Hiervoor berekenen 
we eerst de benodigde vermogens en volumes. 
Om het optimale rendement te behalen, is het 
namelijk van groot belang dat je verwarming 
correct gedimensioneerd is.

Dankzij de materiaallijst en het handige 
legplan kan je nu vlot aan de slag. Zijn er 
echter zaken waar je niet helemaal zeker van 
bent of wil je graag een extra paar ogen 
op de werf? Geen probleem, want bij Solyd 
Zelfbouw sta je er nooit alleen voor. Zo kan 
je bij ons terecht voor een werfbezoek, een 
inbedrijfstelling van je ketel of warmtepomp of 
voor de gaskeuring achteraf. Jij bepaalt dus 
zelf waar je al dan niet ondersteuning wilt.

Ook interesse om aan de slag te gaan?  
Surf naar zelfbouw.solyd.be en vraag jouw gratis en vrijblijvende materiaallijst aan.

https://zelfbouw.solyd.be/inbedrijfstelling-warmtepomp
https://zelfbouw.solyd.be/keuring-cv-ketel
http://zelfbouw.solyd.be
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Bij het bouwen of verbouwen van je woning kan de elektrische installatie 
uiteraard niet ontbreken. Hoewel het misschien heel complex lijkt, is het ook een 
haalbare kaart om je elektriciteit zelf te plaatsen. Zeker met de hulp van onze 
Solyd Zelfbouw vakmannen. Welke je stappen je hiervoor dient te ondernemen, 
vertellen we je hieronder.

ELEKTRICITEIT

STAP 1  
Kies je elektrische installatie

Allereerst zal je moeten beslissen of je met 
domotica, centrale sturing met teleruptoren 
of een klassieke installatie wilt werken. 
Die keuze zal niet alleen een grote impact 
hebben op je comfort maar ook op je budget. 
Domotica nemen omdat de woning dan 
“klaar” is voor de toekomst heeft weinig zin. 
Ga daarom goed na wat jouw behoeften zijn, 
zodat je een doordachte keuze kunt maken.

 � Bij een klassieke elektrische installatie voorzie je een rechtstreekse 
verbinding tussen de schakelaar en de lamp. De bedrading vertrekt dus 
per kring vanuit de zekeringkast en loopt via de schakelaars naar de 
verbruikers.

 � Bij een centraal gestuurde elektrische installatie daarentegen loopt de 
bekabeling van zowel de bedieningen als de verbruikers (lichtpunten, 
rolluiken, enz.) rechtstreeks naar de zekeringkast. Vervolgens worden 
bedieningen en verbruikers verbonden door middel van relaismodules of 
teleruptoren. Wil je jouw woning voorbereiden op domotica, maar heb je 
momenteel een beperkt budget? Dan kan je een centraal systeem met 
teleruptoren en drukknoppen voorzien in je woning. Dit wordt ook wel een 
pré-domotica systeem genoemd.

EEN SYSTEEM MET TELERUPTOREN, HOE WERKT DAT?

https://zelfbouw.solyd.be/elektriciteit?cat=9
https://zelfbouw.solyd.be/traditionele-elektrische-installatie
https://zelfbouw.solyd.be/centrale-elektrische-installatie
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STAP 2 
Eéndraadschema en  
situatieschema

STAP 3 
Materiaallijst op maat

Alvorens je van start kan met het plaatsen 
van je elektriciteit, dien je eerst een 
ééndraadschema en situatieschema op 
te stellen. Op deze schema’s vind je alle 
elementen van je elektrische installatie, 
zoals de zekeringkast, de lichtpunten, de 
schakelaars, de stopcontacten, de aftakdozen 
enzovoort. Dankzij deze schema’s weet je 
perfect hoe je de plaatsing en aansluiting van 
je elektriciteit moet aanvatten. 

Op basis van je elektrische schema’s en jouw 
wensen, stellen we een materiaallijst op. 
Deze bevat alle benodigde materialen en hun 
prijzen. Je weet op die manier perfect wat 
je allemaal nodig hebt en hoeveel de totale 
installatie je zal kosten.

Deze schema’s zal je na de plaatsing ook moeten voorleggen bij de elektrische keuring. Het is 
daarom belangrijk dat ze conform het AREI opgesteld worden. Je kan ze perfect zelf opstellen 
en uittekenen, maar je kan hiervoor ook beroep doen op onze Solyd vakmannen. Zo ben je 
helemaal gerust.

https://zelfbouw.solyd.be/elektrische-schemas
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STAP 5 
Laat je installatie keuren

Eens je zekeringkast is aangesloten en de 
afwerking is geplaatst, kan je de keurder 
laten komen. Ook hiervoor kan je beroep 
doen op Solyd. Tijdens de elektrische keuring 
inspecteert de keurder de volledige installatie. 
Dit gebeurt niet alleen door een visuele controle 
te doen, ook door metingen en verschillende 
testen uit te voeren wordt geëvalueerd of alles 
correct werd geïnstalleerd en aangesloten. 
Daarnaast is er ook een administratief 
luik dat gecontroleerd wordt, zoals het 
ééndraadschema en het situatieschema.

Vervolgens kan je aan de slag met het bekabelen van je zekeringkast. Dit is de meest 
technische stap in de hele installatie. Daarom kan je ook hier de hulp inroepen van een Solyd 
vakman. Eenmaal de zekeringkast is bekabeld kan je starten met de definitieve afwerking van 
de installatie en plaats je alle schakelaars en stopcontacten.

STAP 4 
Aan de slag
Heb je je materialen besteld? Dan kan je nu 
beginnen met het echte werk: het plaatsen van 
de elektrische kabels en de inbouwdozen. Houd 
bij deze stap steeds je grondplan bij de hand 
en duid eventuele wijzigingen aan. Als je alle 
bekabeling gelegd hebt, neem dan tot slot de 
tijd om een finale check te doen. Klopt alles? 
Ben je niks vergeten? Weet je nog welke kabel 
voor wat dient? Zijn alle kabels gelabeld, enz.

Ook interesse om aan de slag te gaan?  
Surf naar zelfbouw.solyd.be en vraag jouw gratis en vrijblijvende materiaallijst aan.

https://zelfbouw.solyd.be/elektrische-keuring
http://zelfbouw.solyd.be
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Bij een nieuwbouw of renovatie wordt ook steeds vaker gekozen voor een airco 
of lucht-lucht warmtepomp. Een logische keuze, want op die manier is het het 
hele jaar door heerlijk vertoeven in je woning. Door je airco zelf te kopen en te 
plaatsen, kan je behoorlijk wat geld besparen. Je kan het daarnaast ook perfect 
zelf, zonder enige technische voorkennis. We vertellen je hieronder hoe.

AIRCO

STAP 1  
Welke airco kies ik?

Wanneer je een airco wilt kopen, dien je met 
bepaalde zaken rekening te houden. Zo moet 
je eerst bepalen of je een single split airco of 
multi split airco nodig hebt. Bij een single split 
airco kan je slechts één binnenunit aansluiten 
op de buitenunit. Bij een duo split of multi 
split kan je meerdere binnenunits aansluiten 
op de buitenunit. Daarnaast speelt ook het 
vermogen of de capaciteit van de airco een 
grote rol. Om te bepalen welke airco geschikt 
is, kan je onderstaande checklist gebruiken.

Op basis van bovenstaande informatie kunnen onze vakmannen de juiste toestellen 
en toebehoren voorstellen in een materiaallijst op maat.

 � Hoeveel ruimtes wil je koelen? 1, 2, 3, 4, meer dan 4

 � Waar wordt de buitenunit geplaatst? Aan de muur/ Op de grond / 
Op een plat dak

 � Hoe groot zijn de verschillende te koelen 
ruimtes?

Bijvoorbeeld 20m2 en 35m2

 � Hoe groot is de afstand tussen iedere ruimte 
en de plaats waar de buitenunit komt?

Bijvoorbeeld 5m en 3m

https://zelfbouw.solyd.be/airco-0
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STAP 2  
Aan de slag

Het plaatsen van een airco is een relatief eenvoudige klus en kan je dus makkelijk zelf 
uitvoeren. Beginnen doe je met het ophangen van de binnenunit(s). Hiervoor dien je rekening 
te houden met de specifieke vereisten van de fabrikant. Algemeen geldt dat je zo’n 15 cm 
ruimte moet voorzien boven en naast de binnenunit. Daarnaast plaats je de binnenunit op 
minimaal 2 m van de grond en op minimaal 3 m van de tegenoverstaande muur.

De buitenunit van je split airco kan je monteren op een sokkel op de grond of op een 
wandbeugel aan de muur. Ook hier gelden per fabrikant specifieke vereisten. Algemeen geldt 
dat je zowel naast als achter de buitenunit zo’n 30 cm moet voorzien. Daarnaast zorg je ook 
voor minimaal 2 m aan de voorzijde van de buitenunit voor een vrije luchtcirculatie.

Om de verbinding te maken tussen de binnen- en buitenunit, gebruik je de elektriciteitskabel, 
de koelleidingen en de condensafvoer uit de installatiekit. De elektriciteitskabel en de 
condensafvoer kan je alvast aansluiten op de binnenunit. De koelleidingen kan je ook al 
voorzien, maar sluit je verder niet aan.

STAP 3 
Inbedrijfstelling

Het inbedrijfstellen of opstarten van een 
airco valt onder de zogenaamde F-gassen 
verordening en mag je daarom niet zelf doen. 
Wanneer je de volledige installatie hebt 
geplaatst, komt onze F-gassen gecertificeerde 
vakman langs om de installatie te controleren 
en de koelleidingen aan te sluiten. Zo ben je 
helemaal gerust.

Ook interesse om aan de slag te gaan?  
Surf naar zelfbouw.solyd.be en vraag jouw gratis en vrijblijvende materiaallijst aan.

https://zelfbouw.solyd.be/inbedrijfstelling-airco
http://zelfbouw.solyd.be
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Ook bij een sanitaire installatie komt heel wat kijken. Zo heb je niet enkel je 
sanitaire leidingen, maar kan je ook kiezen voor een waterverzachter, een 
zonneboiler of een regenwaterrecuperatiesysteem. Of deze systemen iets voor 
jou zijn, ontdek je hieronder.

SANITAIR

WATERVERZACHTER
Wil je definitief komaf maken met kalkaanslag 
op je kranen en toestellen? Dan is een 
waterontharder of waterverzachter misschien 
wel iets voor jou. Zo’n waterverzachter monteer 
je tussen de watermeter en de verbruikers en 
haalt kalk uit het leidingwater met behulp van 
een ionenwisselaar en onthardingszout. 

Je kan ook kiezen voor een waterverzachter 
die naast kalk ook chloor, bacteriën en 
minuscule vuildeeltjes uit het water verwijdert 
of een waterverzachter die je leidingwater 
optimaliseert tot premium drinkwater. 

Twijfel je welke waterverzachter geschikt is voor 
jouw woning en gezinssituatie? Dan berekenen 
onze vakmannen graag je installatie op maat. 
Zo weet je precies welke materialen je nodig 
hebt. Heb je de waterverzachter volledig 
geïnstalleerd? Dan zorgen we ook voor een 
correcte en vlotte inbedrijfstelling.

ZONNEBOILER
Ben je met het milieu begaan en wil je bovendien een aardig centje besparen, dan doe 
je er goed aan om uit te kijken naar ecologische systemen. Een voorbeeld hiervan is de 
zonneboiler. Zo kan je met een zonneboiler en zonnecollectoren eenvoudig en goedkoop 
voorzien in warmwaterproductie via de zon.

https://zelfbouw.solyd.be/sanitair?cat=8
https://zelfbouw.solyd.be/waterverzachter-0
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REGENWATERRECUPERATIE
Regenwater gebruiken levert heel wat 
voordelen op. Zo is regenwater allereerst een 
pak goedkoper dan leidingwater, want het 
kost je helemaal niets. Daarnaast is het ook 
milieuvriendelijk, doordat je een hoeveelheid 
drinkwater niet gebruikt. Tot slot bevat 
regenwater ook beduidend minder kalk en 
is het zachter voor je leidingen en toestellen. 
Zo blijven ze efficiënter werken en gaan ze 
langer mee.

Over het algemeen zijn alle zonneboiler installaties opgebouwd uit twee basiscomponenten: 
de zonneboiler zelf en de zonnecollectoren. De zonnecollectoren vangen de zonne-energie 
op en gaan deze omzetten naar warmte. Die warmte wordt dan gebruikt om een vloeistof 
(glucol) op te warmen. Die vloeistof stroomt vervolgens via leidingen van de zonnecollectoren 
naar de zonneboiler, waar die het water in het reservoir opwarmt.

Om te weten welke zonneboiler geschikt is voor jouw situatie, kan je opnieuw beroep doen op 
onze vakmannen.

Ook interesse om aan de slag te gaan?  
Surf naar zelfbouw.solyd.be en vraag jouw gratis en vrijblijvende materiaallijst aan.

Afhankelijk van de toepassing, kunnen we je bij Solyd verschillende regenwaterpompen 

aanbieden. Zo heb je regenwaterpompen voor droge en voor natte opstelling. Het verschil is 
dat de pomp respectievelijk in huis of in de regenwaterput wordt geplaatst. Daarnaast kan je 
ook kiezen voor een geïntegreerd systeem dat automatisch overschakelt naar leidingwater 
wanneer er te weinig water in de regenwaterput is. Zo ben je altijd verzekerd van een vlotte 
werking.

https://zelfbouw.solyd.be/regenwaterpomp
http://zelfbouw.solyd.be


Zin om zelf de handen uit de mouwen te steken en 
zo stevig te besparen op je (ver)bouwbudget? Neem 
dan nu contact op met Solyd Zelfbouw. Ons team 
van ervaren vakmannen helpt je graag verder bij het 
realiseren van jouw project.

SLOT

Website: zelfbouw.solyd.be E-mail: info@solyd.be Telefoon: 03 808 69 00

https://zelfbouw.solyd.be/
http://zelfbouw.solyd.be

