
HOE HOUD JE DE KOSTEN LAAG 

WANNEER JE EEN ZWEMBAD KOOPT?

Het beste zwembad voor jou
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Maar je hebt daarnaast ongetwijfeld een paar vragen: 

• Welke soorten zwembaden zijn er? 

• Welke materialen zijn er op de markt? 

• Met welke extra kosten moet je rekening houden? 

• Wat zijn de beste keuzes op vlak van energie en isolatie? 

• Hoe zit het onderhoud in elkaar? 

In deze whitepaper geven we je een duidelijk antwoord op deze 

- en meer - belangrijke vragen over het aanleggen van jouw 

gloednieuwe zwembad. Zo weet jij waar je rekening mee moet 

houden, en hoe je zo kostenefficiënt mogelijk te werk gaat. 

Inleiding

Je denkt erover na om een in de nabije toekomst een zwembad aan te schaffen. 

Ongetwijfeld een keuze waar je heel wat genot uit zult halen. Voortaan vind je 

tijdens de warme zomers verkoeling in je eigen tuin! 



Inleiding 

Welke soorten zwembaden zijn er? 

  Wat is een monoblock zwembad (of monopool)? 

  Wat is het verschil tussen een monopool en het klassieke bouwkundige zwembad? 

  Kies ik het beste voor een monoblock of bouwkundig zwembad? 

Welke materialen zijn het beste geschikt voor mijn zwembad? 

  Een zwembad in polyester 

  Een zwembad in vinylester 

  Een zwembad in polypropyleen/polyethyleen 

Hoe verloopt de plaatsing van mijn zwembad? 

Wat hoort bij de operationele kosten van een zwembad? 

  De waterbehandeling van je zwembad 

    Welke manieren zijn er om het zwembadwater te reinigen? 

    Chloor en pH-dosering 

    Hydrolyse 

  Verwarming 

  Verlichting 

Hoe maak ik mijn zwembad zo energiezuinig mogelijk? 

  Full vinylester met een honingraatstructuur: de beste isolatie 

  Dubbele isolatie: ga voor het juiste rolluik 

  De beste combinatie om energie te besparen 

Het onderhoud van mijn zwembad 

Interventies: wanneer komt de zwembadbouwer langs? 

Heb je nog vragen over jouw nieuwe zwembad? 
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Welke soorten zwembaden zijn er?

Eén van de eerste keuzes die je zal maken 
wanneer je binnenkort wilt zwemmen in je 
eigen tuin is: voor welk soort zwembad kies 
ik? In plaats van de klassieke bouwkundige 
zwembaden worden monoblock zwembaden 
- of kortweg monopools - steeds populairder. 
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Wat is een monoblock zwembad 

(of monopool)?

Wat is het verschil tussen een monopool en het 

klassieke bouwkundige zwembad?

De kuip van een monoblock zwembad wordt - in tegenstelling tot 

bouwkundige zwembaden - vooraf gefabriceerd. Daarna wordt 

het in zijn geheel afgeleverd en meteen geplaatst. De materialen 

voor een monoblock zwembad zijn uiteenlopend, gaande van 

polyester en vinylester tot inox, polypropyleen en keramiek

Tegenover een monoblock zwembad staat het klassieke 

bouwkundige zwembad dat wordt vervaardigd uit beton of 

isomo-blokken, gevuld met beton. Dit soort zwembaden moet 

- in tegenstelling tot een monopool - ter plaatse opgebouwd 

worden. Daarbij zijn de weersomstandigheden erg bepalend. 

De plaatsingstijd is kortom veel langer: van enkele 

weken tot enkele maanden. In normale omstandigheden 

kan een monopool al in één week worden geplaatst. 

Over de verschillende materialen vind je meer informatie in 
het volgende hoofdstuk
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Kies ik het beste voor een monoblock of bouwkundig 

zwembad?

Zoals we hierboven al aanhaalden is de snelheid van plaatsing een enorme troef bij monopools. 

Daarnaast zijn er nog heel wat andere voordelen ten opzichte van een bouwkundig zwembad.

De bouw verloopt netjes

Eenvoudig in onderhoud

De afwerking is zoals jij het wilt

Een monopool is volledig 
waterdicht

Bij een bouwkundig zwembad is het best 

mogelijk dat je tuin er als een werf gaat uitzien. 

Het beton moet ter plaatse gegoten worden 

en vervolgens afgewerkt. Daar komt heel wat 

mankracht en materiaal bij te pas. Omdat een 

monoblock zwembad snel en in één stuk wordt 

geplaatst loop je minder risico op beschadiging 

van beplanting of gazon. Daardoor ziet je tuin er 

niet uit als een bouwwerf.

Het feit dat een monopool geen plooien 

heeft maakt ook het onderhoud eenvoudiger 

én grondiger: je kan de hele kuip (laten) 

schoonmaken zonder dat er vuil vast komt te 

zitten. 

Bovendien zijn er bij bouwkundige zwembaden 

zogenaamde ‘staanranden’ toegevoegd, 

uitsparingen van een paar centimeter die 

onvermijdelijk zijn bij bouwkundige zwembaden. 

Deze randen zorgen echter voor een extra 

moeilijkheid bij schoonmaak en onderhoud. Nog 

een probleem dat bij monopools niet optreedt. 

Je kiest nog altijd helemaal zelf hoe de afwerking 

van je zwembad er zal uitzien. Je zal bovendien 

het verschil in uitzicht niet merken tussen 

een klassiek zwembad en een monopool. Er is 

ruime keuze aan materialen, afwerkingen en 

accessoires. 

Daarnaast heeft een monopool - in tegenstelling 

tot een bouwkundig zwembad - geen plooien. 

Je gaat dus voor één gladde kuip, en dat oogt 

extra strak. 

Het feit dat de kuip van een monopool 

uit één stuk bestaat zorgt voor complete 

waterdichtheid. Kortom: er is geen risico op 

lekkage. In het volgende hoofdstuk gaan we 

dieper in op materiaalkeuze. 
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Welke materialen zijn het beste 
geschikt voor mijn zwembad?

Kiezen voor de juiste materialen voor de kuip 
van je zwembad kan je heel wat kosten en 
moeite besparen. Het juiste materiaal verlaagt 
de risico’s op lekkage en osmose en zorgt 
bovendien voor de beste isolatie. Er zijn heel 
wat materialen op de markt, elk met hun 
specifieke voordelen. We sommen ze voor je op:
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Een zwembad in polyester

Een zwembad in vinylester

Deze zwembadkuipen bestaan uit verschillende lagen 

polyester en zijn versterkt met glasvezel om zo een solide 

wand te garanderen. Polyester biedt echter geen absolute 

weerstand tegen osmose. Er wordt een extra laag voorzien 

tegen dit verschijnsel. Die moet af en toe vernieuwd worden 

om je zwembad lang in topvorm te houden. Polyester kan 

gebruikt worden bij monopools en de klassieke bouwkundige 

zwembaden.

Deze polyester zwembaden zijn dan wel op hun beurt weer 

goedkoper dan de vinylesters. Het is dus afwegen waar de 

focus ligt wanneer je nadenkt om voor polyester te kiezen.

Vinylester kuipen bestaan uit verschillende lagen polyester 

en vinylester-hars of puur vinylester (full vinylester). Het 

belangrijkste verschil tussen een zwembad in full vinylester 

en een kuip die bestaat uit een mengeling van polyester en 

vinylester, is dat een full vinylester kuip volledig bestand is 

tegen osmose.

Daarnaast wordt er aan onze zwembaden in vinylester ook 

een honingraatstructuur toegevoegd die ervoor zorgen dat 

de kuipen zelfdragend en extra isolerend zijn. Er is geen extra 

ondersteuning nodig én je bespaart op energie!

Wat is osmose?
 

Osmose toont zich als zwarte puntjes 

en blaasjes in de eindlaag. Deze 

blaasjes worden met de tijd groter 

en verzwakken de onderliggende 

structuur van je zwembad. Het bad 

wordt grauw, vuil komt in de poriën 

te zitten en schoonmaken wordt 

nagenoeg onmogelijk. Dit fenomeen 

kan zowel bij monoblocks als bij een 

ter plaatse gepolyesterd zwembad 

voorkomen. 
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Een zwembad in polypropyleen/polyethyleen

Ik heb een vraag over de verschillende materialen

Neem contact op

Zwembadkuipen in of polypropyleen/polyethyleen worden in een fabriek gemaakt door 

het aan elkaar lassen van PP of PE platen. Ook een UV-bestendige laag kan worden 

toegevoegd. 

Deze platen kunnen verschillende diktes hebben (tussen 7mm en 12mm). De dikte van de 

platen is afhankelijk van de producent die de platen maakt en dus ook belangrijk voor de 

kwaliteit en duurzaamheid van de kuip. Daarnaast zijn er ook grote prijsschommelingen 

bij de verschillende producten wat dit materiaal betreft. 

Het grote nadeel van deze kuipen is dat ze niet krasbestendig zijn. Daarnaast beschikt 

dit materiaal over lasnaden. Dat geeft een risico op lekkage. Dit soort kuipen moet dus 

regelmatig nagekeken worden om lekken te voorkomen. De onderhoudskost ligt hier dus 

wat hoger dan bij de andere materialen. 

Mensen kiezen voor een zwembad in polypropyleen of polyethyleen wanneer ze een 

erg specifieke maat nodig hebben die buiten de standaardmaten van een gewoon 

(monoblock) zwembad valt. 

Het is dus belangrijk om te kiezen voor het materiaal dat het beste aan jouw wensen 

beantwoordt. We helpen je natuurlijk graag verder met alle mogelijke vragen. 

https://jds-pools.be/contact
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Hoe verloopt de plaatsing van 
mijn zwembad? 

Zoals we eerder al aanhaalden verloopt de plaatsing van een monopool veel sneller dan 

die van een traditioneel bouwkundig zwembad. Bij die laatste mag je zeker 4 tot 8 weken 

rekenen vooraleer de bouw af is. Een monoblock zwembad kan al binnen één week 

worden geplaatst. 

Denk daarbij ook nog aan de staat van je tuin: een bouwkundig zwembad vergt heel wat 

materialen en mankracht. Het moet tenslotte helemaal opgebouwd worden. Kortom: je 

tuin ziet er tijdens (en na) de werken niet zelden uit als een bouwwerf. Beplanting en 

gazon kan beschadigd raken tijdens de werken, en die schade heb je natuurlijk niet gelijk 

hersteld. 

Bij een monoblock zwembad is al dat werk al gebeurd: de kuip wordt eenvoudig in je tuin 

geplaatst zonder verdere werken en vervolgens mooi afgewerkt Je tuin loopt dus veel 

minder schade op. Alles kan veel eenvoudiger en sneller worden opgeruimd, zodat jij nog 

sneller van je nieuwe zwembad kan genieten. 

De voorwaarde voor het plaatsen van een monopool is dat je achtertuin eenvoudig 

bereikbaar is, en de toegang groot genoeg is. Het bad wordt namelijk in één keer geplaatst. 

Geen ramp als dat niet het geval is: dan wordt er met een telescopische kraan gewerkt. 

Alleen brengt dat natuurlijk wel wat extra kosten met zich mee. Kosten die je dan weer 

kan dekken door voor het juiste type zwembad en het juiste materiaal te kiezen. Zo blijf je 

op lange termijn besparen. 

Wil je meer informatie over hoe we mee helpen om jouw 
perfecte zwembad te vinden, of hoe de plaatsing verloopt? 

Laat ons iets weten

https://jds-pools.be/contact
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Wat hoort bij de operationele kosten 
van een zwembad?

Nadat je zwembad is geplaatst zijn er nog 
andere jaarlijkse kosten waar je rekening mee 
moet houden. Om die zo laag mogelijk te 
houden is het belangrijk om de juiste keuzes 
te maken. In dit hoofdstuk behandelen we 
waterbehandeling, verlichting en verwarming. 
Over onderhoud en interventiekosten kan je 
lezen in hoofdstuk 6.
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De waterbehandeling van je zwembad

Met de juiste waterbehandeling zorg je ervoor dat het water van je zwembad altijd 

helder en schoon blijft. Je denkt hierbij misschien automatisch aan een filtersysteem. 

Dat is inderdaad noodzakelijk, maar daarnaast moet het water ook nog behandeld 

worden om micro-organismen te verwijderen. Met andere woorden: je water moet 

gedesinfecteerd worden. 
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Welke manieren zijn er om het zwembadwater te reinigen?

Automatische behandelingssystemen reinigen je zwembadwater voor jou. Alleen zijn 

er wat de reinigingsproducten betreft verschillende mogelijkheden. We lichten de twee 

populairste voor je uit:

Chloor- en pH-dosering

Dit is de meest gebruikte waterbehandeling 

voor zwembaden. De chemische 

samenstelling van chloor heeft drie functies: 

• Desinfecteren: verwijdering van 

bacteriën en virussen

• Algen voorkomen

• Oxideren: het afbreken van opgeloste 

stoffen als eiwitten, vetten en ammoniak

Om chloor te kunnen gebruiken moet de 

pH-waarde van je zwembad goed zitten. 

Vandaar dat het toevoegen van chloor en 

pH gecombineerd wordt in één apparaat 

dat automatisch de waterbehandeling 

regelt. Chloor heeft natuurlijk wel de 

eigenschappen die je al kent: er is de 

typische chloorgeur, en het kan de ogen 

irriteren wanneer je onder water zwemt. 

Het is echter een zeer doeltreffend middel 

om je water helder en schoon te houden: 

virussen, bacteriën en opgeloste stoffen 

verdwijnen meteen. Je zwembad is dus 

altijd gedesinfecteerd. 

Dankzij een automatisch systeem hoef je 

zelf ook niet meer te doseren. Alleen is het 

wel aangewezen om wekelijks een pH-

check te doen. 

Benieuwd naar onderhoud en interventies? 

Lees verder in dit hoofdstuk.

Hydrolyse

Hydrolyse is een recente methode om 

zwembaden te desinfecteren. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke 

eigenschappen van water om het 

zwembad te ontsmetten. 

Het molecule water, namelijk H2O, wordt 

door een elektrische spanning (in een 

elektrolysecel) gesplitst in zijn natuurlijke 

elementen. Deze elementen werken zowel 

als oxidant en als desinfectiemiddel. Ze 

kunnen dus zowel vuilrestjes als bacteriën 

en virussen uit het water elimineren. De 

graad van zuivering die bij chloor- en 

pH-dosering aanwezig is kan elektrolyse 

echter niet halen. 

Hydrolyse werkt echter nog altijd op 

basis van chloorchemie. Het is dus 

een chloorarme, maar geen chloorvrije 

techniek. Het zorgt evenwel niet voor 

geurhinder en het water voelt zachter 

aan. Reken wel dat hydrolyse een duurder 

systeem is dan waterbehandeling met 

chloor.

Los van de helderheid van het water wil 

je natuurlijk ook rekening houden met 

de energiekost van je zwembad. In het 

volgende hoofdstuk gaan we dieper in op 

isolatie en energiezuinigheid. 
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Verwarming

Verlichting

Zwemmen in koud water vindt niemand leuk. Zeker hier in 

België is verwarming van het zwembad geen overbodige luxe. 

Wanneer je kiest voor verwarming moet je natuurlijk wel wat 

energiekosten bij in rekening nemen. Er zijn verschillende 

systemen op de markt, maar we geven je meteen een gouden 

tip: als je energie én geld wilt besparen is een full inverter 

warmtepomp altijd de beste optie. 

Een full inverter warmtepomp is werkt namelijk aan een variabele 

snelheid. Zo kan je flink op je energiekosten besparen. Een 

traditionele aan/uit warmtepomp draait altijd op vol vermogen 

terwijl dit in de meeste situaties helemaal niet noodzakelijk is. 

Een inverter warmtepomp is een stuk slimmer én efficiënter. 

Dit type warmtepomp herkent, doordat deze altijd aanstaat, 

dat de temperatuur van het water zakt. Vervolgens kan deze 

warmtepomp de watertemperatuur met minimale kracht weer 

op peil brengen. 

Dit zorgt voor een hoger rendement en een energiebesparing 

tot wel 60% tegenover de klassieke aan/uit warmtepompen.

Kortom: het meest efficiënte type zwembadverwarming

Ook zwembadverlichting is onontbeerlijk wanneer je ‘s avonds 

nog een baantje wilt trekken. Wat dit betreft kunnen we ook 

kort zijn. LED-lampen zijn absoluut de beste keuze om energie 

- en kosten - te besparen. LEDs verbruiken namelijk tot 90% 

minder dan gewone lampen. Bovendien heb je ruime keuze aan 

soorten en kleuren. 

Wil je meer tips over hoe je kan besparen op je energiebudget? 

In het volgende hoofdstuk verklappen we je de beste en meest 

energiezuinige combinatie voor jouw zwembad! 
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Hoe maak ik mijn zwembad zo 
energiezuinig mogelijk?

Energiezuinigheid gaat verder dan alleen 
verwarming en verlichting. Zo zorgen de 
juiste isolatie en accessoires ervoor dat 
je zwembad zo weinig mogelijk warmte 
verliest. We vertellen je er meer over. 
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Full vinylester met een honingraatstructuur: 

de beste isolatie

Dubbele isolatie: ga voor het juiste rolluik 

In tegenstelling tot kuipen uit polyesterhars, biedt vinylester een absolute weerstand 

tegen osmose. Bovendien is er ook een honingraatstructuur van 15mm toegevoegd. Die 

extra laag biedt dankzij een droge luchtlaag een uitstekende isolatie en stevigheid en 

verhindert zo het warmteverlies langs de wanden van het bad.

Veel klanten vragen ons bovendien of de natte zandgrond van hun tuin niet voor 

warmteverlies zorgt. De honingraatstructuur en het vinylesterhars ervoor dat niet het 

geval is. Bovendien neemt het materiaal het omringende water ook zeker niet op. Kortom: 

dankzij de juiste isolatie blijft de warmteweerstand van je zwembad gewaarborgd. 

Wist je dat je zwembad maar liefst 60% van de warmte langs het wateroppervlak verliest? 

De warmteverliezen door evaporatie zijn dus ook veel hoger dan warmteverliezen via de 

wanden van de kuip. 

Daarom is het zo belangrijk om je zwembad na gebruik meteen af te dekken, met het 

juiste rolluik. 

Ons advies? Kies voor een stevig rolluik waar je over kan lopen. De Covrex® Classic biedt 

de ideale oplossing: dit rolluik bestaat uit volle lamellen en kan een gewicht van 250 kilo 

per m² dragen. Veilig en energiezuinig!
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De ultieme tip om energie te besparen? Een combinatie van alles wat we je hiervoor 

hebben verteld. Als je zo veel mogelijk energie - en kosten - wilt besparen kies je best voor 

deze combinatie: 

• een full inverter warmtepomp die de temperatuur van je zwembad op peil hout;

• een kuip uit vinylester met een honingraatstructuur voor de beste isolatie;

• een stevig rolluik dat evaporatie tegengaat;

• een frequentiegestuurde pomp die je zwembadgebruik ‘leest’, en snelheid en 

capaciteit aanpast aan het aantal gebruikers, de duur en de vervuiling die optreedt. 

 

De beste combinatie om energie te besparen

Heb je nog vragen over jouw nieuwe, energiezuinige zwembad? Laat 
ons iets weten, dan krijg je zo snel mogelijk een antwoord terug! 

Neem contact op

https://jds-pools.be/contact
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Het onderhoud van mijn zwembad

Je zwembad goed onderhouden is essentieel om er zo lang mogelijk van te kunnen 

genieten. Het ‘groot’ onderhoud van je zwembad omvat: 

• schoonmaken van de zwembadranden;

• oppoetsen van de zwembadrolluiken;

• het zwembad stofzuigen;

• onderhoud van de technische installatie;

• de waarden van het water controleren.

Hoe vaak je iets van onderhoud moet doen hangt natuurlijk van verschillende factoren af: 

het weer, de positie van je zwembad, hoe en hoe lang je het gebruikt. We adviseren je met 

heel veel plezier over hoe je dat aanpakt. 

Bovendien zijn er robots op de markt die zowel de bodem als de wand van je zwembad 

stofzuigen en reinigen. Dat is alvast 80% van het onderhoud opgelost zonder dat jij daar 

moeite voor moet doen. Kiezen voor een robot bespaart je dus enorm veel tijd. 

Reken ook dat je je zwembad winter- en zomerklaar moet maken. Aan het begin van elk 

seizoen  is een groot onderhoud aangewezen om een lange levensduur van je zwembad 

en de kwaliteit van het water te verzekeren. Als je de juiste partner hebt hoef je dat 

trouwens niet zelf te doen: wij garanderen een goede opvolging van jouw zwembad 

tijdens periodieke interventies. Lees er alles over in het volgende hoofdstuk. 
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Interventies: wanneer komt de 
zwembadbouwer langs?

Een groot probleem op de huidige zwembadmarkt 

is dat veel zwembadbouwers geen service na 

verkoop aanbieden. Wanneer je zwembad is 

geplaatst kan je geen beroep meer doen op hun 

diensten. Maar wat als er een probleem optreedt? 

Meestal ontdek je het probleem pas als het te laat 

is en zal je veel moeten investeren in een specialist 

die het voor een hoge prijs komt oplossen.

Daarom reken je bij ons op een uitstekende service 

na verkoop. We staan 24/7 klaar om je bij te staan 

in het onderhoud van je zwembad. We komen ook 

zeker 2x per jaar langs om je zwembad winter- of 

zomerklaar te maken. Daarnaast kan je op ons 

rekenen op je warmtepomp en automatische 

waterbehandeling nauw op te volgen. Zo vermijd je 

problemen voor ze zich stellen. 
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Heb je nog vragen over jouw 
nieuwe zwembad? 

Denk je erover na om een zwembad aan te leggen, maar vraag je je nog steeds 

af welke keuzes je moet maken? Of kunnen we je helpen met het vinden 

van het juiste materiaal, de beste accessoires en hoe je zo energiezuinig en 

kostenefficiënt te werk kan gaan? We adviseren je met heel veel plezier!

Ik heb een vraag Neem contact op

+32 (0)50 70 76 16

info@jds-pools.be

jds-pools.be

Showroom Adegem
Prins Boudewijnlaan 20
9991 Adegem

https://jds-pools.be/contact
http://jds-pools.be

