
 
 
Handleiding Water 
 
Het water komt via een hoofdwaterput in de tuin van het Chalet de Cour op en splitst in 4-en.  
 
Er zijn voor het kasteel 2 waterputten: zie tekening welke appartementen worden bediend via put bij 
voordeur Pim (put A) en via put in border bij bijkeuken (put B).  
 
In iedere put zit een afsluiter. Ook zit er een reduceerventiel in elke put: hier niet aan draaien i.v.m. spuiten 
van de boilers. De waterdruk is 7-10 bar! 
 
Bij vertrek als laatste moet het water van deel A en/of B van het kasteel worden afgesloten. Omdat de 
afsluiter in put B gaar is doen we dat voorlopig even niet en wordt het water afgesloten in de bijkeuken 
onder het oude aanrecht waar de wasmachine op staat (zie foto). 
 

 
 
Bij aankomst: 

• Zet de betreffende afsluiter A of B open. Voor B voorlopig met kraan in de bijkeuken 
 

• NB. Mocht er geen water komen, dan staat afsluiter in waterput dicht: openzetten door afsluiter in 
richting van leiding te zetten. Als je in de waterput moet: let dan op slangen! 

 
• Zet alle kranen waar je bij kunt open en laat het (koud) water even doorlopen: een minuutje of zo 

 
• Voordat je doucht moet je als je boilerwater echt heet is (na 8 uur of zo): 5 min warm water 

zachtjes doorspoelen om legionella te voorkomen. Zorg voor ventilatie en de lucht niet inademen! 
 

Bij vertrek: 
• Zet de betreffende afsluiter A en/of B dicht. Voor B voorlopig met de kraantjes in de bijkeuken: 5x 
 
• Zet alle aftapkraantjes open onder de gootsteen in de bijkeuken 

 
• NB. Als je ook de waterput afsluit: hendel in de put kwartslag draaien; dwars op richting van de 

leiding.  
 

afsluiten A – naast deur Pim afsluiten B –  in bijkeuken 



• Zet alle kranen open waar je bij kunt: ook de warmwaterkranen en trek ook wc’s door 
 

• Wacht rustig af tot alles uitgedruppeld is (kan even duren!) 
 

• Vergeet niet om ook de buitenkraan bij oude pomp af te sluiten. Kraan zit in bijkeuken op muur 
tegenover de wasmachine. Buiten de kranen openzetten om af te tappen. 
 

• Zet alle kranen en alle aftapkraantjes weer dicht: NIET VERGETEN 

 

hoofd-waterput (meter)

meterput Henk

put bij poort

put Pim
voordeur

pad naar dorp

Michel Spoort

Pim & Liz

Bijkeuken Drooghuis

A

B

Chalet

Appartement Johan & Brigitte
Badkamer Jorg & Silvia
Badkamer Henrik & Jacqueline
Badkamer Willem & Renée
Badkamers zolder 3x 
Bijkeuken
Keuken Gezamenlijk 
Keuken Hans & Inge 1e etage
Algemeen toilet en badkamer
Kapel en zwembad

A Appartement Pim & Liz
Appartement Siep
Badkamer Hans & Lisa
Badkamer Nina
Badkamer Michel S
Badkamer Tom & Lies 1e etage
Badkamer Tom & Lies 2e etage
Keuken Tom & Lies 1e etage
Keuken Siep 1e etage
Blauwe toilet 1e etage
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