Procedure afsluiten water(meter)op tuinpark TIGENO
2020-2021

2 Aftap nippels

1) Sluit onderste groene afsluiter. (hoofd toevoer)
2) Open alle kranen zowel binnen en buiten u huisje zodat de druk weg kan.
3) Draai aftapkraan onder in de put open zodat de leiding van de watermeter naar het huisje
leeg loopt.
4) Blaas eventueel vanaf de kranen de leidingen leeg.
Denk ook om u geiser.(deze is extra gevoelig voor vorst)
5) Draai de twee aftap nippels op de meter beugel open zodat de meter belucht word
en geheel leeg loopt.(Dit kan met ring of steeksleutel 9mm)
6) Sluit vervolgens de bovenst groene afsluiter.
7) Sluit de twee aftapnippels op de watermeter beugel.(vast is vast)
8) Sluit aftapkraan onder in de put zodat geen ongedierte in u leiding gaat zitten.
9) Draai alle kranen binnen en buiten u huisje dicht.
10) Controleer of de afvoer naar de sloot goed doorloopt zodat in de winter
de watermeter niet onder water komt (Schade is voor u zelf)
Opmerking:
 Veel gestelde vraag van de tuinders.
 Waarom laten we het water er niet gewoon opstaan maar sluiten we het af?.
Gezien onze ervaringen over meerdere jaren is gebleken dat we ongeveer 5 tot 10 huisjes
aan treffen met een kapot gevroren waterleiding.
Bij een gesprongen leiding zullen dus vele liters water ongewenst verspild worden.
Dit kan een dure aangelegenheid worden voor de getroffen tuinder.
Eigen schuld dikke bult?
Nee, zover willen we het niet laten komen dat tuinders in de problemen kunnen komen.
Dus hebben we als bestuur er voor gekozen om het water er gewoon af te halen.

Let op
Het water zal op een vaste datum ( laatste zaterdag van oktober afgesloten worden )
U dient zelf de meter stand op te nemen en te zorgen dat de totaal ingevulde kaart
voor de 1ste zaterdag van november binnen is bij het bestuur.( mag eerder )
Mocht het eerder gaan vriezen dan bent en blijft u altijd zelf verantwoordelijk
voor het aftappen van de watermeter en leidingen.(bovenstaande procedure)
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