
Hoe kies je het 
perfecte zwembad 
van A tot Z?
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Introductie
Denk je na over een eigen zwembad? 
Dan heb je ongetwijfeld heel wat vragen. Welk type zwembad 
kies ik? Waar laat ik het zwembad plaatsen? Welke kleur wil ik? 
Geloof ons, er zijn heel wat vragen die op je afkomen. Maar 
geen zorgen, wij helpen je graag verder met ons advies. Met dit 
gratis e-book begeleiden we je met de verschillende keuzes die 
je dient te maken om het perfecte zwembad aan te leggen.

Enjoy the moment! 
David Holliviers 
Zaakvoerder Compass Pools Belgium
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CompassPools
Compass Pools is een zwembadbouwer met meer dan 30 jaar 
ervaring in het plaatsen van zwembaden over heel België. 
Compass Pools is in België dan ook de enige verdeler van Com-
pass Pools zwembaden.

Compass Pools is wereldwijd producent en leverancier van de 
meest geavanceerde keramische composiet monoblock zwem-
baden ter wereld. De technologie is gepatenteerd en kan dus ook 
alleen door erkende Compass Pools verdelers geplaatst worden.

Met een jaarlijkse productie van meer dan 10.000 zwembaden is 
Compass Pools dan ook de marktleider in de sector. 

Enjoy the moment is niet voor niets de baseline van Compass 
Pools. We laten je niet alleen genieten van het eindresultaat, 
maar ook van een aantrekkelijk prijskaartje en een lange garantie.

OVER
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bouwvergunning
HEB JE EEN

NODIG?

Voor bepaalde bouwwerken aan of rond 
jouw woning heb je een stedenbouwkundi-
ge vergunning nodig. Of indien je dit niet 
nodig hebt, is er een meldingsplicht bij jouw 
gemeente. Maar voor bepaalde construc-
ties krijg je dan wel weer een vrijstelling op 
beiden. Verwarrend? We leggen de situatie 
voor zwembaden even uit.

De wet voorziet dat je geen vergunning 
nodig hebt voor niet-overdekte constructies 
waarvan de oppervlakte samen maximum 
80 vierkante meter bedraagt, waarvan 40 
vierkante meter overdekt mag zijn. Bestaan-
de niet-overdekte constructies moeten 
meegeteld worden bij de berekening van die 
gezamenlijke oppervlakte: vijver, terrassen, ...

Stel: je hebt al een vijver (15 vierkante me-
ter) en een terras (20 vierkante meter) dan 
mag je een zwembad van 45 vierkante meter 
aanleggen zonder vergunning. Want 15 + 20 
+ 45 = 80! 

De vrijstelling geldt enkel voor de construc-
ties die:

Geen bouwvolume hebben,
Niet 1,5 meter boven het maaiveld 
komen,
1 meter van de perceelgrens verwijderd 
blijven,
Minder dan 30 meter van de woning 
verwijderd zijn,
Niet in een kwetsbaar gebied liggen.

EEN VOORBEELDJE

Je kan dit zelf rustig nalezen op de website van Departement Ruimte Vlaanderen.

-
-

-

-

-
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Voor werken waar een stedenbouwkundige 
vergunning voor nodig is, heb je in principe 
ook de inspraak van een architect nodig. 
Zoals je hierboven al kon lezen is dit dus niet 
nodig als je aanspraak maakt op de vrijstelling 
van vergunning.

Als je wel vergunningplichtig bent, dan heb 
je alleen een architect nodig wanneer het 
zwembad groter is dan 150 vierkante me-
ter. Of wanneer het zwembad binnen twee 
meter afstand van de perceelgrenzen en 
gebouwen ligt.

Afhankelijk van de oppervlakte van de 
niet-overdekte constructies maak je aan-
spraak op een vrijstelling van vergunning. 
Meestal heb je dan ook geen vergunning 
nodig voor de aanleg van je zwembad.

Is er toch twijfel? Of wil je 120% zeker zijn? 
Neem dan contact op met de gemeentelijke 
dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers 
van deze dienst zullen je graag helpen en zo 
ben je meteen ook zeker!

Compass Pools begeleidt je van A tot Z bij 
de aanleg van je zwembad, neem zeker eens 
contact met ons op.

Als je niet in aanmerking komt voor de vrij-
stelling van vergunning dan moet je een een 
aanvraag indienen bij jouw gemeente:
1. Je hebt een vergunning nodig, maar geen 
architect: Dan gebruik je het aanvraagfor-
mulier eenvoudige dossiersamenstelling
2. Je hebt een vergunning nodig én een 
architect: Dan gebruik je het formulier uit-
gebreide dossiersamenstelling

Vervolgens zal het schepencollege zelf-
standig beslissen over jouw dossier. Soms is 
er wel een openbaar onderzoek nodig. Dit 
houdt in dat omwonenden eventueel be-
zwaar kunnen indienen. Als jouw aanvraag 
wordt geweigerd kan je in beroep gaan bij de 
deputatie in kwestie.

ARCHITECT

DUS

TOCH GEEN RECHT OP 
VRIJSTELLING?

Vergeet trouwens niet voor je met de werken 
begint dat je voor en tijdens de hele duur van 
de werken een melding aan de straat moet 
ophangen dat de vergunning is afgegeven. 
Een afschrift van de vergunning en van het 
dossier moeten trouwens op het bouwterrein 
aanwezig zijn.
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Kost een zwembad
HOEVEEL

NU EIGENLIJK?

De kostprijs voor de aanleg van een monoblock zwembad is afhankelijk van jouw voorkeuren. 
Maar wat kost zo’n zwembad nu ongeveer? In grote lijnen zijn er 4 factoren die de prijs bepa-
len. Wil je meteen een precieze berekening? Neem dan contact op!

1. TYPE ZWEMBAD

Compass Pools heeft in België 7 verschillende monoblock zwembaden. Het Aqua-type is 
het instapmodel dat we het meest verkopen. Beslis vooral eerst wat je graag met een zwem-
bad wil doen, dan zoeken we samen naar het geknipte model binnen jouw budget.

Aqua compact zwembad  

Brilliant top familiezwem-
bad

XL Lounger Zeer strak en 
stijlvol design

Fun plezier voor klein en 
groot

Trainer sport, spel en 
ontspanning

Java klassiek zwembad

Fast lane smalle tuin en 
snelle zwemmers
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2. GROOTTE ZWEMBAD

3. ZWEMBADAFDEKKING

4. ZELFREINIGEND SYSTEEM

DUS

Naast het type zwembad, kies je ook de grootte. De logica zelve: hoe groter de afmetin-
gen, hoe duurder het zwembad. Maar je moet niet exponentieel rekenen. Een zwembad dat 
twee keer zo groot is, is niet twee keer zo duur. Hier is het even vergelijken tussen prijzen en 
volumes. Omdat de grootte van het zwembad ook een impact heeft op de werkuren voor de 
plaatsing heb je altijd een offerte op maat nodig.

Je hebt bij Compass Pools keuze uit twee types om je zwembad af te dekken: het automa-
tisch rolluiksysteem of een manueel zeil. Met het rolluiksysteem bespaar je meer energie, 
zeker als je voor de Solar lamellen kiest, en ga je voor de veiligste optie. Een geïntegreerde 
richel zorgt er immers voor dat er werkelijk niets onder kan. Het manueel zeil is eenvoudiger 
te monteren en voordeliger in prijs. Een prima alternatief voor wie een goedkoper zwembad 
wil.

Wie een nieuw zwembad bij Compass Pools koopt, kan er ineens een zelfreinigend exem-
plaar van maken. Jawel, dat kan. En wel met het VANTAGE-systeem: krachtige spuitnozzles 
die je zwembad vanzelf reinigen. Als je deze optie neemt, moet je rekenen op een meerprijs 
van 8.000 euro (excl. BTW).

De minimumprijs voor het bouwen en het aanleggen van een keramisch zwembad ligt op een 
richtbedrag van 25.000 euro. Maar nogmaals, de prijs is dus sterk afhankelijk van je eigen 
keuze en is in vele gevallen puur maatwerk. 
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de plaatsing 
HOE VERLOOPT

VAN EEN ZWEMBAD?

In tegenstelling tot de tijdrovende aanleg van betonnen zwembaden, verloopt het plaatsen 
van een keramisch-vinylester composiet zwembad relatief snel. De zwembadkuip wordt vol-
ledig voorgemonteerd en klaargemaakt op de werf geleverd. We leggen je graag de verschil-
lende stappen van de plaatsing van een zwembad uit. Belangrijk om hierbij te vermelden is 
dat al deze werken in eigen beheer uitgevoerd worden, dus door onze eigen mensen!

Wij geven je bovendien de garantie dat je zwembad zwemklaar is twee weken na de start van 
de werken! Begin al maar te dromen van die pool party ...
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Op de eerste dag starten we met de grond-
werken waarbij we de put van je zwembad 
uitgraven. Hoe groot deze put net is, hangt 
af van het zwembadmodel dat je hebt geko-
zen.

Er wordt een vloerplaat in stabilisé gemaakt. 
Het zwembad wordt met behulp van de 
graafkraan (of torenkraan indien nodig) in de 
voorziene put geplaatst. Hierna worden de 
zwembadleidingen van het zwembad tot in 
de technische ruimte gelegd.

In deze technische ruimte wordt de filte-
rinstallatie al opgebouwd en de leidingen 
worden aangesloten. 

Plaatsing: check, water: check. Hoog tijd 
om de boordstenen rondom het zwembad te 
plaatsen. Deze boordstenen zorgen immers 
voor de finishing touch van je zwembad. 

Op de zesde dag zetten we de filterinstallatie 
aan en monteren we de zwembadafdekking. 
Hierin zijn er verschillende mogelijkheden, 
maar de meest geplaatste zwembadafdek-
king is een inbouwrolluik.

De zwembadafdekking heeft verschillende 
functies. Zo behoudt het de temperatuur, én 
kan het jouw zwembad verwarmen met bv. 
een solar rolluik. Je wint zo’n 4 à 8 graden 
met een solar rolluik!

Naast de verwarming is de afdekking ook 
enorm belangrijk als beveiliging voor je kin-
deren en huisdieren.

Nu het zwembad geplaatst is, voorzien we 
de tweede dag om aan te chappen tot aan 
de bovenste rand van de zwembadkuip. 
Dit doen we met een chapepomp zodat de 
trappen en rolluikbak goed ondervuld worden 
en dit onder druk. Dit zorgt voor een stabiele 
plaatsing van het zwembad.

Op de derde en vierde dag van de werken 
voorzien we tijd om de kuip te vullen met 
water. Nu krijg je al stilaan het echte zwem-
badgevoel!

Bijna tijd om te genieten van je zwembad. 
Om de laatste details af te werken, stof-
zuigen we het volledige zwembad en ver-
wijderen we alle resterende vuilresten. Je 
krijgt van ons een deskundige uitleg over het 
gebruik van je zwembad en bijhorende hand-
leiding zodat je altijd nog iets kan opzoeken.

DAG 1: GRONDWERKEN & 
PLAATSING VAN DE
ZWEMBADKUIP

DAG 5: PLAATSING VAN DE 
BOORDSTENEN

DAG 6: OPSTARTEN VAN 
DE FILTERINSTALLATIE EN 
PLAATSING VAN DE ZWEM-
BADAFDEKKING

DAG 7: AFWERKING

DAG 2: CHAPPEN

DAG 3 & 4: HET ZWEMBAD 
VULLEN
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type zwembad
WELK

KIES JE?

Je droomt er al van om rustig te dobberen in je eigen zwembad. Maar voor je van dit gevoel 
kan genieten, moet je eerst nog een keuze maken tussen de verschillende soorten zwemba-
den die er zijn.

Enerzijds zijn er betonnen zwembaden, anderzijds heb je monoblok zwembaden uit allerlei 
materialen zoals keramisch-vinylester composiet, epoxy, polyester, … Maar wanneer is een 
keramisch-vinylester composiet monoblok zwembad van Compass Pools de juiste oplossing?

Wij geven je een eerlijke vergelijking tussen de voor- en nadelen van een betonnen zwem-
bad en een monoblok zwembad.

Een eerlijke vergelijking? Die begint bij onze klanten. Op basis van hun feedback noteerden 
we de vijf belangrijkste zaken bij het kiezen van het juiste zwembad.

Weinig onderhoud

Monoblok Beton

Snelheid van installatie

Aanpasbare vormen

Afwerkingsgraad

Duurzaamheid

Lage kostprijs
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DE VOORDELEN VAN EEN 
MONOBLOK ZWEMBAD

DE NADELEN VAN EEN 
MONOBLOK ZWEMBAD

WEINIG ONDERHOUD
De gladde wanden en afgeronde hoeken van 
een monoblok zwembad maken het onder-
houd van je zwembad eenvoudig. Dankzij 
deze gladde wanden blijft de aanhechting 
van algen oppervlakkig en kan je ze met 
behulp van een borstel makkelijk verwijde-
ren. Gemiddeld gezien besteden eigenaars 
van monoblok zwembaden hierdoor 75% 
minder tijd en geld aan het onderhoud van 
hun zwembad. Dit betekent dat iedereen 
met een monoblok zwembad meer tijd in het 
zwembad doorbrengt en minder tijd nodig 
heeft om het zwembad te onderhouden.

DUURZAAMHEID
Monoblock zwembaden gemaakt uit kera-
misch-vinylester composiet zijn ongelooflijk 
sterk en bijgevolg zeer duurzaam. Je hoeft 
je dus geen zorgen te maken over eventu-
ele beschadiging van het zwembad tijdens 
dagelijks gebruik. Je krijgt zelfs vaak een 
levenslange garantie, vastgelegd op 35 jaar, 
op de kuip. Daarnaast zal je bij een keramisch 
monoblock zwembad ook minder snel de 
rand van de waterlijn zien, iets wat bij een 
liner al sneller kan optreden.

SNELHEID VAN INSTALLATIE
De snelheid van installatie is maar één van 
de voordelen van een monoblock zwembad. 
Aangezien de vorm van het zwembad op 
voorhand gemaakt wordt, kan de plaatsing 
van het zwembad al in enkele dagen gebeu-
ren. Ter vergelijking met de 3 tot 6 weken 
van een betonnen zwembad is dit dus zeker 

een pluspunt. Het vormt vaak het verschil 
tussen deze zomer al zwemmen of nog een 
jaartje wachten.

AFWERKINGSGRAAD
De afwerkingsgraad van monoblock zwem-
baden is de laatste jaren enorm geëvolu-
eerd. Zo kan er onder meer gekozen worden 
tussen verschillende kleuren voor de kuip, 
diverse trappenpartijen, soorten skimmers en 
lampen en zelfs verschillende tegenstroom-
systemen.

VORMEN ZIJN NIET AANPASBAAR
Het enige grote nadeel van monoblock 
zwembaden is dat je de vorm, grootte of 
diepte van het zwembad niet kan aanpassen. 
We hebben echter ontdekt dat ongeveer 
90% van de mensen een zwembadmodel 
vindt dat perfect aan hun behoeften voldoet. 
Wil je een zwembad met een andere vorm 
of grootte? Dan is een monoblock zwembad 
waarschijnlijk niet de beste oplossing voor je.
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DE VOORDELEN VAN EEN 
BETONNEN ZWEMBAD

EINDCONCLUSIE

DE NADELEN VAN EEN 
BETONNEN ZWEMBAD

AANPASBARE VORMEN
Zoals je in de afbeelding bovenaan dit artikel 
kan vergelijken, heb je met een betonnen 
zwembad meer mogelijkheden om je zwem-
bad aan te passen. Dit is verreweg het groot-
ste voordeel van een betonnen zwembad. Je 
kan de grootte, diepte en vorm zelf bepalen. 
Let wel op, een extreme variant zal ook zijn 
invloed hebben op de uiteindelijke prijs.

DUURZAAMHEID
Net zoals een monoblock zwembad, heeft 
ook een zwembad gebouwd uit beton een 
langere duurzaamheid dan de vele andere 
materialen waarmee men zwembaden bouwt. 
Indien je kiest voor de afwerking met een 
linersysteem kan het wel zijn dat je deze al na 
8 à 10 jaar dient te vervangen.

SNELHEID VAN INSTALLATIE
In tegenstelling tot de snelle plaatsing van 
een monoblock zwembad, is het niet on-
gewoon dat de plaatsing van een betonnen 
zwembad drie tot zes weken of langer nodig 
heeft. Niet alleen duurt het dan langer om 
van je zwembad te genieten, maar ook je tuin 
zal in die periode niet piekfijn in orde blijven.

MEER ONDERHOUD
Gezien de ruwe structuur van een betonnen 
zwembad kunnen algen zich in de poriën 
van het beton of de mozaïek vastzetten en 
kunnen ze enkel met chemische produc-
ten verwijderd worden. Het gevolg? Je zal 
voldoende tijd en materiaal moeten voorzien 
om je zwembad te onderhouden. Beton-
nen zwembaden met liner zijn op hun beurt 
makkelijk te onderhouden, maar zijn minder 
duurzaam. Zo vervang je een linersysteem 
best 8 à 10 jaar na de plaatsing.

Wil je dus graag een zwembadmodel dat snel geplaatst is en weinig onderhoud vraagt? Dan 
is een monoblock zwembad de perfecte oplossing. Wil je toch graag een specialer zwembad-
model en ben je bereid om je tuin enkele maanden te missen? Dan kan je voor een betonnen 
zwembad kiezen.
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zwembadvormen
WELKE

ZIJN ER?

We hebben monoblok zwembaden in allerlei maten, zodat ze in elke tuin passen. De lengte 
varieert van 4,5 tot 13,3 meter, de breedte van 2,9 tot 4,5 meter. Alle baden zijn uit het 
oerdegelijke keramisch composiet met carbon gemaakt. Materiaal dat zelfs in de lucht-
vaartsector wordt gebruikt. Het is buitengewoon stevig en kan temperaturen van 40° aan. 
Een foute keuze kan je dus niet maken. Neem het zwembad dat je mooi vindt!

Compact zwembad, dito 
prijs. 

Plezier voor klein en groot. 

Klassiek zwembad met een tijdloze 
uitstraling

AQUA

FUN

JAVA
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De absolute topper onder de fami-
liezwembaden.

Spel, sport of ontpanning? Jij kiest!

Voor smalle tuinen en snelle 
zwemmers.

Zeer strak en stijlvol design.

Brilliant

Trainer

Fast lane

XL Lounger
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best het zwembad?
WAAR PLAATS JE

Wanneer je een zwembad wil laten plaatsen, moet je een heleboel keuzes maken. Zo heb je 
verschillende modellen en materialen waar je uit kan kiezen, maar ook de plaats van je zwem-
bad is een belangrijke beslissing. Door hier goed over na te denken, geniet je pas echt 100% 
van je zwembad.

Om je te helpen, geven we je graag enkele factoren om rekening mee te houden. Zo kies jij 
de perfecte plaats voor je zwembad!

De grootte van je tuin is een belangrijk on-
derdeel bij de plaatsing van je zwembad. Heb 
je een kleine tuin, dan zijn er natuurlijk min-
der opties. Gelukkig zijn er enkele modellen 
die perfect passen in kleinere tuinen. Zo 
wordt het zwembad vaker kortbij of volledig 
achter het huis geplaatst.

Heb je een grote(re) tuin ter beschikking? 
Dan heb je uiteraard meer mogelijkheden en 
vrijheid.

1. DE GROOTTE VAN JE TUIN

Bij beide gevallen, hou je best wel al rekening 
met de eventuele extra’s en toebehoren die 
je wil toevoegen aan je zwembad. Denk bij-
voorbeeld aan een onderwaterterras of een 
poolhouse. Je leest hier meer over in punt 6.
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Om de beste plaats van je zwembad te bepa-
len, hou je ook bij voorkeur de oriëntatie in je 
achterhoofd:

WAAR KRIJGT MIJN ZWEMBAD HET 
MEESTE ZON?
Probeer je zwembad te laten plaatsen op een 
plek waar het zo veel mogelijk zon krijgt. Dit 
is niet alleen leuker om te zwemmen, maar 
de zon zal het water van je zwembad opwar-
men, zodat je minder kosten maakt aan je 
zwembadverwarming.

TIP: De zon komt op in het Oosten en gaat 
weer onder in het Westen. Je plaatst daarom 
het zwembad het best Noord-Oost, Oost of 
Noordelijk in de tuin. 

SCHADUWPLEKKEN
Samenhangend met het vorige punt, plaats 
je het zwembad dus best niet in de schaduw. 
Kijk daarom dus ook vooral naar eventuele 
schaduwplekken van je woning of gebouwen 
van je buren (garages, tuinhuizen, ...). 

Ook voor een terras aan je zwembad let je 
beter op mogelijke schaduwplekken. Want 
opdrogen in de schaduw zorgt al snel voor 
het nodige kippenvel.

Een zwembad plaats je best nooit in de 
directe omgeving van bomen of struiken. 
Naast het feit dat ze voor schaduw zorgen, 
geven bomen of struiken vaak extra vuil af.

Om extra onderhoud te vermijden, kies je 
dus voor een boom en struik vrije omgeving.

En met waterratten bedoelen we niet enkel 
je kleine bengels die graag in het water spe-
len, maar ook huisdieren (niet per se ratten 
daarom      ).

Want wanneer er kinderen of huisdieren 
aanwezig zijn, plaats je het zwembad best zo 
dat je het altijd kan zien. Plaats het zwembad 
dus niet achter een hoek of een schutting én 
liefst ook niet helemaal achterin de tuin. Zo 
kan je nog altijd tijdig ingrijpen, mocht er een 
klein ongelukje gebeuren.

Wil je toch liever wat meer zekerheid? Zorg 
dan dat je zwembad uitgerust is met een 
lamellenafdekking zodat je kinderen en huis-
dieren vrij kunnen spelen in de tuin.

2. DE ORIËNTATIE VAN JE 
ZWEMBAD

3. DE AANWEZIGHEID VAN 
BOMEN OF STRUIKEN

4. ZIJN ER WATERRATTEN 
IN HET SPEL?

) ;
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Om helemaal tot rust te komen en optimaal 
te genieten van je zwembad kies je een plekje 
waar je voldoende privacy hebt. Er is niets zo 
vervelend als je buren die meekijken of het 
lawaai van voorbijrijdende auto’s die je rust 
verstoren.

Indien dit het geval is, kan je er voor kiezen 
om je zwembad wat verder van het huis te 
plaatsen of kan je een schutting plaatsen. 

Bekijk wel goed de stedenbouwkundige 
voorschriften van je woning na wanneer je 
het zwembad verder dan 30 meter van je 
woning wil laten plaatsen.

Bij de plaatsing van een zwembad komt er 
vaak meer bij kijken dan enkel het zwembad. 
Deze extra’s kunnen ook best veel plaats 
innemen en de locatie van je zwembad mee 
bepalen. Hou hier dus ook rekening mee! 
Eventuele extra’s waar je rekening mee dient 
te houden:

Een poolhouse of ander bijgebouw,
Een zonneterras,
Een afdekzeil,
Een buitendouche,
De technische installatie (warmte-
pomp, filters, … ),
De afwerking van je zwembad.

5. GENOEG PRIVACY & 
RUST

6. DENK AAN DE EXTRA’S

-

-

-

-

-

-
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de kleur van
HOE KIES IK

MIJN ZWEMBAD?

De beslissing is gemaakt, er komt een zwembad in de tuin! Met de vele keuzes die 
je hierbij moet maken komt de kleur vaak op de laatste plaats. Maar onderschat 
deze keuze niet. 

Wanneer een zwembad goed geplaatst wordt is de kleur van het water het enige 
wat je nog mag opvallen! Hoe je die juiste kleur kiest lees je hier.

Wanneer je aan een zwembad denkt, komt er al snel een blauwe oase te voorschijn. 
Maar … wist je dat een grote hoeveelheid water altijd een blauwe schijn zal opleve-
ren? Zelfs als je zwembadkuip wit is, zal hij dus lichtblauw kleuren! Dat komt omdat 
zonlicht uit verschillende kleuren bestaat en het water enkel de blauwe lichtstralen 
weerkaatst. 

Wil je de blauwe kleur extra in de kijker zetten dan kies je best voor een diepblauwe 
zwembadkleur. Van lichtblauw tot intens donkerblauw (Nova Blue), je kan kiezen uit 
een brede waaier aan kleuren! Nova Blue geeft je trouwens het gevoel dat je in de 
diepe oceaan zwemt.

Wil je met het zwembad de aandacht trekken of laat je het helemaal opgaan in zijn 
omgeving? Dat is een belangrijke factor om je kleur te bepalen! Blauw komt niet 
vaak voor in de natuur waardoor een felblauw zwembad meteen dé eyecatcher is 
in jouw tuin. Hou hierbij de kleur van je planten, poolhouse en de aankleding van je 
terras in het achterhoofd. 

Met een lichtgrijze kuip zal je water een turquoise toets krijgen. Als je jezelf in de 
Bahama’s wil wanen is dit de kleur die je zoekt! Wie liever een ingetogen zwembad 
wil dat perfect past in elk seizoen kiest best voor een midden grijze kleur zoals Nova 
Grey. Deze kleur geeft nog steeds een helder effect, maar springt minder in het 
oog. De grijze kleur weerspiegelt de omgeving meer in het water: denk aan bomen 
of wolken. Hierdoor is het zwembad een echte kameleon waarbij het sterk veran-
dert naargelang het weer! 

EEN BLAUWE OASE IN JE TUIN

HOE ZIET DE OMGEVING ERUIT?
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Ook de diepte van je zwembad bepaalt de kleur van je water. Zo zal de bodem niet 
dezelfde kleur hebben als je wand op je eerste traptrede. Bereid je hierop voor door 
een reeks gedetailleerde foto’s op te vragen of een bezoek te plannen!

Niet enkel de kleur is belangrijk, maar ook de textuur. Zo kan je kiezen voor een ef-
fen, lichte of grote spikkel textuur in je kuip! Bij Compass Pools raden we een effen 
zwembad niet aan. Waarom? Deze zijn gevoeliger voor verkleuring.

Om de effen kleur van een zwembad te bekomen wordt een gelcoating gebruikt. 
Deze gelcoating is minder bestand tegen chloor en UV-stralen. Om deze reden 
bieden wij slechts één effen kleur aan, wit. Die kan natuurlijk niet verbleken! 

Als je kiest voor een grote spikkel in je kleur krijg je een natuurlijk effect van grind, 
zand of keien. Elke kleur wordt alsook beschermd met een harde transparante 
toplaag waardoor hij optimaal beschermd en gegarandeerd is! 

Ook het onderhoud speelt grote parten hierbij. Als je zwembad buiten ligt, zullen er 
steeds pollen of kleine stofdeeltjes op het oppervlak drijven. Bij een effen kleur zal 
de schaduw van deze deeltjes extra opvallen op de bodem van het zwembad. met 
een lichte of grote spikkel textuur zal dit minder snel en hard opvallen.

Ten slotte worden de glinsterende deeltjes in onze cyber en bi-luminate kleuralgen 
handmatig aangebracht! Daardoor is elk zwembad uniek. 

KLEURVERSCHIL TUSSEN BODEM EN TRAP

HET ZIT ‘M IN DE DETAILS
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NOVA Grey

WHITE Cyber

BLUE SAPHIRE Bi-Luminite

GOLDEN PEBBLE Bi-Luminite

PAPYRUS White

SMOKEY QUARTZ Bi-Luminite

ANTHRACITE Nova

PEARL Nova

BLUE GRANITE Bi-Luminite

NAVY Nova

BLUE Nova

STONE Nova
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zwembadafdekking
WELKE

PAST HET BEST BIJ JE?

Zwembadafdekkingen bestaan in alle kleuren 
en formaten, maar hoe kies je er één die aan 
jouw noden voldoet? Een afdekking zorgt 
voor een hogere veiligheid, lagere energie-
kosten en is onderhoudsvriendelijk. Door 
enkele kritische vragen te stellen kom je al 
snel uit bij de juiste optie.

Heb je (klein)kinderen of huisdieren die zich 
vaak rondom het zwembad begeven? Zorg 
dan voor een hoge veiligheidsgraad. Je kan je 
zwembad perfect beveiligen zonder hekken 
of alarmen.

Voor de hoogste veiligheid is een veiligheids-
profiel cruciaal. Dit profiel bevindt zich ter 
hoogte van de waterlijn. De afdekking kan 
hierdoor niet naar onder gedrukt worden 
wanneer iemand zich op de afdekking be-
geeft. Let er goed op dat de lamellen breed 
genoeg zijn zodat ze niet als een harmonica 
weggedrukt worden.

Niet onbelangrijk is je keuze tussen een 
handmatige of automatische zwembadaf-
dekking. Dit heeft een enorme invloed op 
het gebruiksgemak, maar ook op de veilig-
heid. Een handmatige afdekking drukt de 
kosten, maar vergt meer onderhoud. Met 
een automatische afdekking geniet je van 
een moeiteloos en proper design.

Overweeg je een automatische afdekking? 
Indien je jouw zwembad nog moet plaatsen 
kan je kiezen voor een ingebouwde afdek-
king. Bij een reeds gebouwd zwembad kan je 
een opbouw afdekking installeren.

TIP: Kies je voor een ingebouwde rolluik? Let 
erop dat er inspuiters geïnstalleerd worden 
in de rolluikbak. Hierdoor is er voldoende 
circulatie en blijft je afdekzeil proper. Deze 
optie is bovendien ook makkelijker te onder-
houden.  

WELKE VEILIGHEIDSNORM 
WIL JE HANTEREN

HANDMATIGE OF AUTO-
MATISCHE COVER
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Het materiaal van je afdekking heeft invloed 
op de isolatiewaarde, veiligheid en het esthe-
tische aspect.

Bij een automatische afdekzeil zijn PVC 
en Polycarbonaat de meest voorkomen-
de opties. PVC lamellen hebben een hoge 
isolatiewaarde en zijn veilig. Je kan ook kiezen 
voor PVC-solar lamellen, deze verwarmen je 
water extra d.m.v. zonne-energie. Zo zie je 
jouw energiefactuur dalen en kies je voor een 
groene oplossing!

De hoogste isolatiewaarde verkrijg je echter 
met lamellen uit Polycarbonaat. Deze zijn 
slagvaster, geleiden beter en verwarmen zo 
het water sneller! Ten slotte zijn ze zeer on-
derhoudsvriendelijk en hebben ze een lange 
levensduur.

Kies je voor een handmatig afdekzeil, dan 
is een noppenfolie of het 4-seizoenenzeil 
de standaardoptie. De noppenfolie isoleert 
relatief goed, maar biedt geen enkele vei-
ligheidsgarantie. Een 4-seizoenenzeil heeft 
daarentegen een hogere veiligheids- en 
isolerende factor en beschermt je zwembad 
ook beter tegen vuil!

Met de juiste afdekking bespaar je frustra-
ties, energie en tijd! Neem alle aspecten 
onder de loep en maak de afweging wat voor 
jou belangrijk is. 

JE MATERIAALKEUZE

CONCLUSIE
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zwembadbouwer
DE JUISTE

KIEZEN

Een zwembad plaatsen is vakwerk, maar hoe kies je de juiste partner? Je droomzwembad 
is een investering op lange termijn. De keuzes die je maakt zijn dan ook bepalend voor de 
levensduur van je zwembad. Wij zetten alvast de 8 belangrijkste tips voor je op een rijtje.

Alles begint bij de keuze van je zwembadkuip. Het materiaal van je badkuip is allesbepalend 
voor o.a. de levensduur, de isolatiewaarde en de hygiëne van je zwembad.

Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen, deze kunnen je ook op termijn extra kosten be-
zorgen. Speel hier slim op in door je vooraf te informeren. Zo moet bijvoorbeeld de liner of 
polyester eindlaag van een bouwkundig zwembad na verloop vervangen worden.

Bij osmose dringt water door tot in de binnenste lagen van de zwembadkuip waardoor er 
blaasjes kunnen ontstaan. Een zwembadziekte die je liever niet oploopt. In de beginjaren 
werd hoofdzakelijk polyester gebruikt bij zwembadkuipen. Nu heb je meer materiaalkeuze die 
elk zijn eigen kwaliteiten heeft: vinylester, epoxy, keramisch composiet, …

TIP: Let tijdens je aankoop op de osmose-garantie die de zwembadbouwer meegeeft. Dit 
moet bij aankoop minstens 15 jaar zijn.

1. KIES VOOR KWALITATIEF MATERIAAL

2. WEG MET OSMOSE

24



Je kan eenvoudig de energiekosten drukken door materiaal te kiezen met een hoog isolatie-
gehalte. Een monobloc kuip is hierdoor een goede keuze t.o.v. kuipen uit gewapend beton of 
metaal. Bij de aankoop van je zwembad kan je het isolatievermogen eenvoudig nagaan door 
te informeren naar de Lambda- of R-waarden.

Met isolerende chape kan je ook extra isoleren rondom je kuip. Samendrukkend materiaal 
wordt afgeraden omdat dit verzakkingen kan veroorzaken.

TIP: Vergeet niet dat het merendeel van de warmte via het wateroppervlakte verdwijnt. Een 
kwalitatieve afdekking is dus een must!

De hygiëne van je zwembad hangt vast aan diverse factoren: de waterkwaliteit, afwerking-
slaag en kuipvorm.

Zorg voor een automatische meet- en regeltechniek die de PH-waarde en het chloorgehalte 
van je water meet. Zo heb je steeds de beste waterkwaliteit. Daarnaast is de afwerkingslaag 
van je kuip cruciaal. Hoe gladder en harder deze laag is, hoe hygiënischer je zwembad. Ten 
slotte heeft ook de vorm van je kuip effect op je watercirculatie. Een kuip die gedeeltelijk 
opgebouwd is uit ronde hoeken heeft een betere circulatie. Hierdoor worden de hoeken en 
naden minder snel vuil.

Een zwembad kies je niet zomaar, vertrouw daarom op deskundige vakmannen! De kwali-
teit van de firma kan je eenvoudig achterhalen door een duik te nemen in hun geschiedenis. 
Vraag steeds meerdere referenties en een bezoek aan bij het bedrijf. Zo krijg je een duidelijk 
beeld over hun vakkundigheid.

3. MINIMAAL WARMTEVERLIES MET DE JUISTE ISOLATIE

4. EEN PROPER ZWEMBAD START BIJ JE MATERIAAL

5. JE ZWEMBAD KWALITATIEF LATEN PLAATSEN
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Geduld is een mooie deugd, ook bij de plaatsing van je zwembad! Voor elk zwembad type 
zijn er andere bouwtechnieken, hierdoor kan de bouwtijd ook verschillen. Een bouwkundig 
zwembad vraagt meer tijd, dan de plaatsing van een monobloc. Bij ideale weersomstandighe-
den kan een monobloc al in één week helemaal afgewerkt én zwemklaar zijn!

Een natuurlijke look of nét zo blauw als de Caribische zee? Je zwembad vormt een verleng-
stuk met je huis en tuin. Kies daarom voor een kleur die jij mooi vindt en past in de omgeving. 
Vraag vooraf voldoende beeldmateriaal aan van jouw gekozen kleur. Zo kom je niet voor 
verrassingen te staan.

De kleur van je zwembad kan door UV-stralen verkleuren. Kies daarom voor een afzonder-
lijke beschermlaag, hierdoor zal je eindlaag langer kleurvast zijn. Een zwembad dat in massa 
gekleurd is zal dus sneller verkleuren.

Ook bij je zwembad is de garantie belangrijk. Vertrouw niet enkel op het woord van je ver-
koper, maar let op dat je garantietermijn duidelijk opgenomen is in je verkoopsvoorwaarden. 
Een fabrieksgarantie is altijd handig, zo ben je altijd beschermd ook wanneer je verkoper niet 
meer bestaat.

Ga bewust om met de keuzes die je maakt vóór de aankoop van je zwembad. Welke mate-
rialen wil je gebruiken? Wie gaat het plaatsen? Laat je bijstaan door een ervaren partner die 
je kan begeleiden doorheen het proces. Zo kan jij na afloop zorgeloos genieten van je eigen 
zwemparadijs!

6. HOELANG DUURT DE PLAATSING?

7. DE PERFECTE KLEUR

8. GEGARANDEERD PLEZIER

KORTOM
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Conclusie
Een hele boterham hé? Hopelijk hebben we jouw dankzij dit 
gratis e-book wel al op weg geholpen met het kiezen van je 
perfecte zwembad.

Heb je nog meer vragen? Dan kan je ons altijd vrijblijvend con-
tacteren voor een adviesgesprek.

Lichtenberglaan 2070,
3800 Sint-Truiden, België
+32 (0)11 960 966
info@compasspools.be

http://www.compasspools.be/nl/contact
http://www.compasspools.be/nl/contact

