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Bedankt dat u gekozen hebt voor onze Aqua watermeterput®. 
 
Uitgangspunt voor het ontwerp is duurzaamheid, kwaliteit, toegankelijkheid en onderhoudsvriendelijkheid. 
 

Dit houdt echter NIET in dat uw watermeterput na oplevering geen onderhoud meer behoeft.  
Om u behulpzaam te zijn hebben wij enkele aanbevelingen op een rijtje gezet. 

 
 

 

 

 

 

 

 
TEKENING 3: DOORSNEDE WERKPUT MET GEPLAATSTE WATERMETERPUT 

 

 
 

0 | Uw watermeterput bestaat uit twee delen:  
- PE kunststof puthuis met deksel. 
- Watermeterstraatje bestaande uit een drinkwatermeter met twee kogelkranen: 
- één met BLAUWE hendel en één met RODE vlinderhendel en twee zwarte aftapkraantjes. 

1 | Puthuis met deksel: 
- Houdt de directe omgeving van het vierkante of ronde deksel vrij van obstakels. 
- Houdt de vuilweringsrand, tevens ventilatieopening van het deksel vrij van bladeren, bepaalde wilde 

kruiden en/of zwerfvuil en dergelijke. 
- Inspecteer uw watermeterput iedere drie maanden inwendig op de aanwezigheid van eventueel 

organisch materiaal, ongedierte, zwerfvuil, (condens) water en verwijder dit. 
- Aan begin en eind van het tuinseizoen puthuis en deksel visueel inspecteren op beschadigingen en 
  Indien noodzakelijk deze verhelpen, vervuiling en eventueel aanwezig (condens)water verwijderen. 

2 | Watermeterstraatje: 
- Tijdens de periodieke meterstandopnames òf om de drie maanden beide kogelkranen openen en sluiten 
  om kogel en dichtring soepel te houden. 

3 | Watervrij maken leiding voor winterstop 
uitgangssituatie is dat beide kogelkranen open staan, “open” = hendels in de richting van de leiding 
- Open het putdeksel (gebruik het deksel om op te knielen) en verwijder de beide isolatieplaten. 
- Sluit de kogelkraan met de BLAUWE hendel. 
- Plaats lage opvangschaal onder het zwarte aftapkraantje van de kogelkraan met de RODE vlinderhendel, 

open in huis alle waterkranen en daarna het zwarte aftapkraantje van de kogelkraan met de 
RODE vlinderhendel. Laat het water in de opvangschaal lopen tot de leiding watervrij is. Sluit dan eerst het 
zwarte aftapkraantje en dan de kogelkraan met de RODE vlinderhendel. Verwijder morswater met een 
dweiltje, sluit de waterkranen in huis. 

- Plaats nu de opvangschaal onder het zwarte aftapkraantje van de kogelkraan met de BLAUWE hendel, 
zet het zwarte aftapkraantje open, als er geen water meer uit de watermeter stroomt het zwarte 
aftapkraantje sluiten, verwijder morswater met een dweiltje. 

- Plaats de beide isolatieplaten terug en sluit de meterput af met het putdeksel. 
4 | De watertoevoer ‘open zetten’ voor de zomerperiode 

- Open het putdeksel van uw Aqua watermeterput® en verwijder de beide isolatieplaten. 
- Open één waterkraan in uw huis. 
- Controleer of de beide zwarte aftapkraantjes in de put zijn gesloten. 
- Verwijder mogelijke vervuiling en/of (condens)water met dweiltje uit de watermeterput. 
- Open geleidelijk de kogelkraan met BLAUWE hendel voor de watermeter en daarna geleidelijk de  

kogelkraan met de RODE vlinderhendel achter de watermeter. Verwijder eventueel lekwater en plaats 
de isolatieplaat/-platen terug. Sluit de meterput af met het putdeksel. 

- Laat uw waterleiding enige tijd ( 5 … 10 minuten ) spuien met ALLE kranen open. 
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