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MEET & REGELTECHNIEK

MeeT & reGelTeCHNieK

Inmiddels worden deze producten die “EPS®” zelf ontwikkeld,  

produceert, distribueert en ondersteunt zeer gewaardeerd om hun 

eenvoud in bediening en gebruik. Er is een complete range met  

doseersystemen, meet- en regelapparatuur voor zowel privé als pub-

lieke zwembaden. Het assortiment doseerpompen bestaat zowel uit 

peristaltische als magneet aangestuurde uitvoeringen voor het  

doseren van alle voorkomende chemicaliën. Niet in de laatste plaats 

kunt u met de juiste regeling ook de elektrolyse of hydrolyse  

aansturen voor een gelijkmatig chloorgehalte.

Door de diverse meet- en regeloplossingen die u optioneel op afstand 

kunt monitoren en bedienen, zorgt u ervoor dat u de beste

oplossingen kunt aanbieden voor de automatisering van de

zwemwater behandeling. 

 Dit nieuwe logo staat bij doseersystemen die geschikt zijn

voor gebruik in combinatie met een frequentie gestuurde

filterpomp. Deze hebben een lager debiet en kunnen 

problemen geven bij traditionele waterbehandelingssystemen.

ALLE SYSTEMEN WORDEN UITVOERIG GETEST EN UIT VOORAAD 

GELEVERD!
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MEET & REGELTECHNIEK

EPS ONE® ®

EPS ONE® pH Rx (mv meting) is een zeer robuuste oplossing voor de 
chemische waterbehandeling van uw privé zwembad.

Deze unit kan maar liefst 3 parameters uitlezen en sturen waaronder 
pH, Redox en Temperatuur.

De waarden van het zwemwater voldoen zelfs met dit instapmodel 
aan de wettelijke norm.
Chloorstabilisator <15ppm

SPECIFICATIES
• Geschikt voor alle privé zwembaden en Whirlpools.
•  Uniek doseerschema (100% anti overdosering).
•  Flow bewaking (voorbereid).
•  pH stabiliteitsprogramma.
•  Pomp voorkeurssturing.
•  Shock functie.
•  IJking kwaliteit in %
•  Groot verlicht display menu in het Nederlands.
• Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx (chloor).
• Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
•  Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
•  Realtime klok.
• Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.
• Temperatuurweergave (Temp.sensor optioneel) 

• Geef jezelf (en/of de zwembadbouwer) alle controle over de 
waterbehandeling waar ook ter wereld. 
• Automatisch email bericht bij een alarmmelding. 
• Alle instellingen op afstand aan te passen en overzichten per 
dag, maand of jaar.

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
•  Elektrodes inclusief buffervloeistof.
•  Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers 

slang).
 •  Aanboorzadels 50mm (4 stuks).
•  Injectie ventielen.
•  Voetfilters.
24 maanden fabrieks GARANTIE.
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen  (elektrodes, aansluitslangen, slang-

pompslangen en injectie ventielen).pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

142020 EPS ONE® pH-Rx B 1.166,50

142021 EPS ONE® pH-Rx WiFi B        1.866,50

140260 EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf B 850,00

301027 NieUW Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

301061 RVS Temp. sensor PT100 incl. houder en 50mm aanboorzadel B 69,75

301056 Mini kogelkraan 1/2” BI x BU PN16 B 13,50

301054 60 liter voorraadtank B 146,75

301055 PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank B 166,75

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

AANZUIGLANS met 

leegmelddetectie 

(optioneel).

301054 & 301055

301027

Onderdelenlijst

Gecombineerd 
50/63mm aanboor-
zadel voor horizontale 
of verticale montage.
(optioneel)

YouTube Instuctie filmpje

NieUW

NieUW

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_Pool_System_pH_Rx.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9nnrFTRNPNg
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MEET & REGELTECHNIEK

EPS ONE® variaNtEN

SPECIFICATIES
• Geschikt voor alle privé zwembaden en Whirlpools.
•  Uniek doseerschema (100% anti overdosering).
•  Flow bewaking (voorbereid).
•  pH stabiliteitsprogramma.
•  Pomp voorkeurssturing.
•  Shock functie.
•  IJking kwaliteit in %
•  Groot verlicht display menu in het Nederlands.
• Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx (chloor).
• Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
•  Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
•  Realtime klok.
• Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.
• Temperatuurweergave (Temp.sensor optioneel)

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
•  Elektrodes inclusief buffervloeistof.
•  Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers 

slang).
 •  Aanboorzadels 50mm (4 stuks).
•  Injectie ventielen.
•  Voetfilters.
24 maanden fabrieks GARANTIE.
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen  (elektrodes, aansluitslangen, slang-

pompslangen en injectie ventielen).pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

142022 EPS ONE® Timer pH-Rx B 1.416,50

142023 EPS ONE® Timer pH-Rx WiFi B 2.116,50

142024 EPS ONE® Elektrolyse pH-Rx B 1.368,00

142025 EPS ONE® Elektrolyse pH-Rx WiFi B 2.068,00

140260 EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf B 850,00

140250 Statische mixer 2 fins 2”BU draad  met 2 1/2” injectiepunten C 195,00

301027 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

301056 Mini kogelkraan 1/2” BI x BU PN16 B        13,50

301054 60 liter voorraadtank B 146,75  

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

Onderdelenlijst

ACTION CUBEs
voor kristal helder water zie blz. 23

NieUW

frequentie filterpomp oK

EPS ONE® varianten op dezelfde basis maar met extra functionaliteit 
zoals een timer pomp voor vlokmiddel en/of aansturing elektrolyse/
hydrolyse sturing. De timer pomp kan op ALLE uitvoeringen.

EPS ONE® Timer heeft een extra instalbare pomp gebaseerd op een 
wachttijd en doseertijd. Dit is een kosteneffectieve manier om bijvoor-
beeld vlokmiddel toe te voegen. 

EPS ONE® Elektrolyse naast het volledig regelen van de pH, regelt de 
EPS ONE® volledige automatisch de sturing van uw elektrolyse of hy-
drolyse systeem ongeacht het merk! Ook hier kan de timer pomp nog 
als exta optie worden geplaatst.
Chloorstabilisator <15ppm

AANZUIGLANS met 

leegmelddetectie 

(optioneel).

301054 & 301055

301027

Statische mixer 2 fins  2”BU draad met 2x 1/2” 

aanluiting.

bv.: 1x APF en 1x Temp.sensor

NieUW

NieUW

NieUW

NieUW

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_ONE_PLUS.pdf
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MEET & REGELTECHNIEK

EPS ONE® PluS

SPECIFICATIES
•  pH en Chloor correctie via 1,5 l/h peristaltische

slangpompen rechtstreeks op de monstername.
•  Afmetingen HxBxD: 630 x 500 x 150.
•  pH stabiliteitsprogramma.
•  Pomp voorkeurssturing.
•  Shock functie.
• I nstelbare regeling voor pH en Redox. (ook pH-plus doseren). 
• Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx.
• Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in %.
• Verlicht display easymenu in het Nederlands met 4 regels.
• Voorraad leeg melding correctievloeistoffen  voorbereid.
• Externe alarm melding via potentiaal vrij contact.
• Temperatuurmeting (optie).
• Mogelijkheid om zoutelektrolyse/hydrolyse aan te sturen. 

• Geef jezelf (en/of de zwembadbouwer) alle controle over de 
waterbehandeling waar ook ter wereld. 
• Automatisch email bericht bij een melding. 
• Alle instellingen op afstand aan te passen en overzichten per 
dag, maand of jaar.

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding
• Electrodes met buffervloeistoffen
• Aansluitkit slangen.
• Voetfilters
• Injectieventielen
24 maanden GARANTIE
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang 

pompslangen en injectie ventielen).

Deze EPS ONE® PLUS pH Rx (mv meting) op paneel heeft een auto-
nome doorstroombewaking en heeft maar 2 aansluitingen nodig op 
de hoofdretourleiding (zie blz. 11). De EPS ONE®  PLUS pH Rx wordt 
geleverd met alle toebehoren.

Deze EPS ONE® PLUS is eenvoudig te kalibreren met de meegeleverde
buffervloeistoffen in een NEDERLANDSTALIG menu. Uiteraard is deze 
meet- en doseerregeling voorzien van de diverse alarm- en veilig-
heidsvoorzieningen tegen overdosering.
Deze EPS ONE® PLUS is voorzien van een duidelijke
Nederlandse installatie- en instructiehandleiding.

Chloorstabilisator <15ppm.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

142010  EPS ONE® PLUS pH-RX B 1.696,00

142011  EPS ONE® PLUS pH-RX WiFi B 2.396,00

140260 EPS ONE® pH-Rx WiFi upgrade achteraf B 850,00

301056 Mini kogelkraan 1/2” BI x BU PN16 B 13,50

140246 Sticker met Dealer vermelding + logo (aanleveren in PDF of EPS) N 35,00

301027 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

110963 EPS 2in1 aanboorzadel 50/63, horizontale of verticale montage B 110,00

301054 60 liter voorraadtank (zonder aanzuiglans) B 146,75  

301055 PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank B 166,75

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

REDOX - pH  - Chloor (Temperatuur= 25°c)
pH 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8
mV
500 0,60 ppm 0,42 ppm 0,31 ppm

525 0,60 ppm 0,45 ppm 0,35 ppm

550 0,65 ppm 0,50 ppm 0,39 ppm 0,40 ppm

575 0,70 ppm 0,59 ppm 0,45 ppm 0,36 ppm

600 0,85 ppm 0,67 ppm 0,58 ppm 0,41 ppm 0,29 ppm

625 1,25 ppm 0,80 ppm 0,70 ppm 0,53 ppm 0,38 ppm 0,20 ppm

650 1,75 ppm 1,10 ppm 0,90 ppm 0,70 ppm 0,49 ppm 0,33 ppm 0,20 ppm

675 3,00 ppm 1,90 ppm 1,40 ppm 1,00 ppm 0,70 ppm 0,45 ppm 0,39 ppm 0,30 ppm

700 3,00 ppm 2,00 ppm 1,80 ppm 1,00 ppm 0,70 ppm 0,60 ppm 0,41 ppm

725 3,50 ppm 2,30 ppm 1,90 ppm 1,20 ppm 0,90 ppm 0,70 ppm

750 4,00 ppm 2,10 ppm 1,80 ppm 1,30 ppm

775 4,00 ppm 3,00 ppm

AANZUIGLANS met 
leegmelddetectie 
(optioneel)

fre
quentie

 filte
rp

omp o
K

Onderdelenlijst

NieUW

NieUW

NieUW

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_POOLtech_Reserve_onderdelen.pdf
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MEET & REGELTECHNIEK

Aardingsset 50mm of 63mm

102045 of 102046

Mini Kogelkraan 1/2”

301056

De EPS ONE® SPA pH Rx (mv meting) is de revolutie om eindelijk ook 
het water van de spa in perfecte conditie te houden.
In combinatie met de WiFi module komt u niet voor verrassingen te 
staan.

De uitvoering van het display is IP65, deze is geschikt om buiten te 
gebruiken en is niet gevoelig voor hoge lucht vochtigheid.

EPS ONE® SPa

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

142026 EPS ONE® SPA pH-RX B 1.621,50

142027 EPS ONE® SPA pH-RX WiFi B 2.321,50

110938 Monstername blok B        341,20

301056 Mini kogelkraan 1/2” BI x BU PN16 B        13,50

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

140220 Monstername injectiestuk B 113,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

NieUW

NieUW

SPECIFICATIES
• Geschikt voor alle Whirlpools.
•  Uniek doseerschema (100% anti overdosering).
•  Flow bewaking (voorbereid).
•  pH stabiliteitsprogramma.
•  Pomp voorkeurssturing.
•  Shock functie.
•  IJking kwaliteit in %
•  Groot verlicht display menu in het Nederlands.
• Instelbare doseeralarmen voor pH en Rx (chloor).
• Voorraad leeg melding correctievloeistoffen voorbereid.
•  Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
•  Realtime klok.
• Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.
• Temperatuurweergave (Temp.sensor optioneel) 

• Geef jezelf (en/of de zwembadbouwer) alle controle over de 
waterbehandeling waar ook ter wereld. 
• Automatisch email bericht bij een melding. 
• Alle instellingen op afstand aan te passen en overzichten per 
dag, maand of jaar.

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
•  Elektrodes inclusief buffervloeistof.
•  Aansluitkit slangen.
 •  Aanboorzadels 50mm (4 stuks).
•  Injectie ventielen.
•  Voetfilters.
24 maanden fabrieks GARANTIE.
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen  (elektrodes, aansluitslangen, slang-

pompslangen en injectie ventielen).pompslangen en injectie ventielen).

Monstername blok

110938

Monstername injectiestuk

140220

Onderdelenlijst

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_Pool_System_pH_Cl.pdf
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MEET & REGELTECHNIEK

EPS POOl SYStEM PH cl/clM

EPS Pool System pH Cl (vrij chloor meting) is speciaal ontworpen voor pub-
lieke zwembaden en privé zwembaden waar een nauwkeurige chloorwaarde 
bepaling van groot belang is.

Deze unit kan maar liefst 4 parameters uitlezen en sturen waaronder pH, vrij 
chloor (Amperometrisch of Potentiostatisch), Redox en Temperatuur.

Er kunnen zowel magneet als peristaltische pompen proportioneel worden 
aangestuurd maar ook zoutelektrolyse in combinatie met chloor stabilisator 
(cyanuurzuur). 

SPECIFICATIES
• Geschikt voor openbare zwembaden (WHVBZ).
•  Losse pompen kunnen via AAN/UIT proportioneel worden 

aangestuurd.
•  Groot verlicht display menu in het Nederlands.
• Instelbare doseeralarmen voor pH en Cl.
• Meetblok met flow bewaking.
• 480 µ voorfilter.
• Monstername aftappunt.
• Voorraad leeg melding correctievloeistoffen  voorbereid.
•  Alarm relais voor alarmmelding op afstand.
•  Temperatuur meting en sturing via relais (optie)
• Aanboorzadels 50/63mm (optie).
• Alle hydraulische koppelingen uitgevoerd met o-ring seal.

STANDAARD MEEGELEVERD
•  Regeling pH Rx op paneel 500x630mm.
• 480 µ voorfilter.
•  NL Handleiding.
•  Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers slang).
•  Injectie ventielen.
•  Voetfilters.
• Electrodes met buffervloeistoffen.
24 maanden GARANTIE (12 maanden voor commercieel gebruik)
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes,  

aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

112004 EPS POOL SYSTEM pH-Cl micro amperometrische cel (flow afh.) B 3.261,75

112007 EPS POOL SYSTEM pH-CLM Membraan cel (niet flow afhankelijk) B 4.390,25

112022 Peristaltische pomp BF 1,5L@1,5bar 230V Santoprene B 150,25

112020 Peristaltische pomp BF 3,0L@1,5bar 230V Santoprene B 194,75

172012 Magnet PKX/S10 - 02l/h@06bar Silent 230V PP VL VT B 324,75

172014 Magnet PKX/S10 - 07l/h@02bar Silent 230V PP VL VT B 324,75

301027 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

301056 Mini kogelkraan 1/2” BI x BU PN16 B        13,50

301052 Aanboorzadel 50  x  ½” (4x NODIG) D 4,50

301053 Aanboorzadel 63  x  ½” (4x NODIG) D 5,00     

301054 60 liter voorraadtank B 146,75  

140250 Statische mixer 2 fins 2”BU draad  met 2 1/2” injectiepunten C 195,00

301055 PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank B 166,75

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

Potentiostatische membraan cel (CLM)

Onderdelenlijst

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_Pool_System_pH_Rx_Daisy.pdf
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MEET & REGELTECHNIEK

Warme wisselaar

Chloor
Technisch
zwavelzuur

Vlokmiddel

Monstername

Continue dosering
1,3ml/h

TIPS WINTERKLAAR MAKEN EN ONDERHOUD.
•  Elektrodes in bewaarvloeistof bewaren.
•  Slangen ieder seizoen vervangen inclusief peristaltische pompslang.
•  Calibratievloeistof ieder seizoen vervangen.
•  Injectieventielen ieder seizoen ontkalken en/of vervangen.

HYdrauliScH aaNSluitScHEMa
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MEET & REGELTECHNIEK

iNtElliPOOltM

De draadloze totaal oplossing van Pentair 
voor de complete bediening en controle van 
het zwembad waar ook ter wereld.

Via EPS bent u met deze oplossing verzekerd 
van de uitstekende ondersteuning die u van 
ons gewend bent.

SPECIFICATIES
• Inhoud IntelliPoolTM

• Control Unit met IntelliFlo pomp RS485 kabel.
• Probe Centre met Rx, pH, Temp, zout electrode.
• Indoor Display geeft alle waarden weer.
• Remote Control voor bediening verlichting, waterval, etc.
• Radio relay voor signaaldoorgifte en buitentemp.
• Internet Hub voor de externe internet verbinding.

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
•  Elektrodes met buffervloeistoffen.
Indien geleverd met EPS doseerpomp:
•  Aansluitkit slangen (monstername, doseer-zuig en -pers 

slang).
•  Injectie ventielen.
•  Voetfilters.

24 maanden fabrieks GARANTIE.
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang-

pompslangen en injectie ventielen).

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

121010 IntelliPoolTM A 3.785,00

301058 EPS 3in1 probeholder A 238,75

112022 Peristaltische pomp 1,5l/h@1,5bar met aan/uit schakelaar B 150,25

121011 Intelliflo pomp WFL VARIABLE SPEED (met display) A 1.797,00

101016 Zoutelectrolyse Pro-MATIC ESC - 16 (80 m3) B 1.453,50

301052 Aanboorzadel 50  x  ½” D 4,50

301053 Aanboorzadel 63  x  ½” D 5,00

301027 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

301054 60 liter voorraadtank (zonder aanzuiglans) B 146,75    

301055 PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank B 166,75

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

AANZUIGLANS met leegmeld-

detectie (optioneel).

112022

301054 & 301055

301027 Onderdelenlijst Pentair .

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Pentair_Intellipool_Reserve_onderdelen.pdf
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MEET & REGELTECHNIEK

iNtElliPOOltM 4x ExtENSiON uNit

•	Breidt	de	mogelijkheden	van	het	systeem
uit zodat meer toepassingen kunnen
worden aangesloten.
•	Klein	apparaat	dat	in	de	elektriciteitskast
kan worden geïnstalleerd.
•	Vier	extra	ingangen	en	uitgangen	en	een
aansluiting voor het zonnepaneel.
•	Meer	systemen	zoals	tuinverlichting,	een
infinity-zwembad, een waterval of het
bubbelbad kunnen worden aangestuurd via
het internet of de afstandsbediening.
•	Voorzien	van	een	noodstopfunctie	om	in
geval van gevaar de toepassing of het
volledige systeem uit te schakelen met de
drukknop.
•	De	4X	Extension	maakt	IntelliPool™	nog
gebruiksvriendelijker. Ze zet een nieuwe
stap naar de volledige automatisering van
uw zwembadomgeving en uw wellnesservaring.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

121017 IntelliPoolTM  4x EXTENSION unit A 756,00

121014 Remote Control for IntelliPool™ 4X Extension A 235,00

121020 24” Triton® II WITH CLEARPRO TECHNOLOGY ® AND PRO VALVE BB 1.769,00

121021 30” Triton® II (TR100) WITH CLEARPRO TECHNOLOGY ® AND PRO VALVE BB 2.133,00

121022* 36” Triton® II WITH CLEARPRO TECHNOLOGY ® AND PRO VALVE* BB 2.607,00

121054 Pentair 2” Pro Valve Kit with unions BB 1.014,00

121056 AUTO - COMPRESSOR A 257,00

*LEVERING OP AANVRAAG: levertijd 4-5 weken

Onderdelenlijst Pentair .

ACTION CUBEs
voor kristal helder water zie blz. 23

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Pentair_Intellipool_Reserve_onderdelen.pdf
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EPS PH

SPECIFICATIES
• Het meetbereik is 0 tot 9.9 pH.
• Voor pH-min of pH-plus doseren instelbaar.
• Nauwkeurigheid van de meting is 0,1pH.
• Proportionele dosering afhankelijk van de meeting.
• Meetwaarde weergave op een duidelijk display.
• Calibratie volledig automatisch.
• Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in %
• Verlicht display easymenu.

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
• Electrode met buffervloeistof(fen).
• Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren.
• Aanboorzadel 50 mm.
• Aansluitkit slangen.
• Voetfilter.
• Injectieventiel.
24 maanden GARANTIE
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen  (elektrodes, aansluitslangen, 

slangpompslangen en injectie ventielen).

EPS PH
Deze pH automatisering is een robuuste basis voor de waterbehandeling van 
zwembaden tot 80m3 en UITERMATE GOED GEPRIJSD. Geschikt om pH-min 
of pH-plus te doseren via een aanboorzadel voor 50 mm leidingwerk. Het 
loopwerk van de pomp zelf is voorzien van hoogwaardige lagers.
De elektrode is eenvoudig te calibreren met de mee geleverde buffer vloeistof  
pH7.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

112008 EPS pH C 298,00

110963 EPS 2in1 aanboorzadel 50/63, horizontale of verticale montage B 110,00

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

Gecombineerd 50/63mm 

aanboorzadel voor 

horizontale of verticale 

montage.

110963 2 in 1 aanboorzadel (OPTIONEEL)

Onderdelenlijst 

ACTION CUBEs
voor kristal helder water zie blz. 23

YouTube Instuctie filmpje

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_pH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9nnrFTRNPNg
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Gecombineerd 50/63mm 

aanboorzadel voor 

horizontale of verticale 

montage.

EPS cOMbilux

SPECIFICATIES
•  pH of Chloor correctie via 1,4 l/h peristaltische

slangpompen.
•  Instelbare proportionele regeling voor pH of Redox. (ook 

pH-plus doseren).
• Instelbare doseeralarmen voor pH of Rx. 
• Digitale kwaliteitscontrole van de elektrode in %
• Verlicht display easymenu Nederlandstalig.
• Voorraad leeg melding voorbereid.
•  Extern  alarm relais aan/uit.
•  Instelbare offset 0-0,4pH of 0-30mV

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
• Gecombineerd 2in1 aanboorzadel 50mm/63mm.
• Electrode met buffervloeistoffen.
• Separate muurbeugel om makkelijk waterpas te monteren.
• Aansluitkit slangen.
• Voetfilter.
• Injectieventiel.

24 maanden GARANTIE
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, aansluitslangen, slang-

pompslangen en injectie ventielen).

Deze regeling kan worden ingezet als pH regeling OF als Rx (chloor) 
regeling. Ideaal dus voor het optimaliseren van uw voorraad aan
systemen.

De Combilux is eenvoudig te kalibreren met de meegeleverde
buffervloeistoffen en geeft ook tijdens de calibratie de gemeten 
waarden weer. Uiteraard is deze meet- en doseerregeling voorzien van 
de diverse alarm- en veiligheidsvoorzieningen tegen overdosering. 

Deze regeling is voorzien van een extra kabel welke kan worden 
aangesloten op de filterpomp zodat de regeling weet wanneer deze 
loopt (onder spanning staat).

De EPS Combilux is voorzien van een Nederlands menu en een 
duidelijke Nederlandse installatie- en instructiehandleiding.
Indien ingesteld als chloor (Rx) regeling <15ppm chloorstabilisator.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

112012 EPS Combilux pH (inclusief nieuw 2in1 aanboorzadel) C 452,25

112011 EPS Combilux Rx (inclusief nieuw 2in1 aanboorzadel) C 457,75

301027 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

301054 60 liter voorraadtank (zonder aanzuiglans) B 146,75  

301055 PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank B 166,75

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

102045 Aardingsset 50mm B 57,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  20

AANZUIGLANS met leeg-

melddetectie (optioneel)

frequentie filterpomp oK

Onderdelenlijst.

YouTube Instuctie filmpje

STANDAARD MEGELEVERD

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_Combilux.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9nnrFTRNPNg
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EPS tiMEr / cONt. dOSEriNg

SPECIFICATIES
•  Slang 4x6mm
•  Voeding 230-240V 50/60 Hz

STANDAARD MEEGELEVERD
•  NL Handleiding.
•  Aansluitkit slangen .
•  Injectie ventiel.
•  Voetfilter.

24 maanden GARANTIE
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen  (elektrodes, aansluitslangen, slang-

pompslangen en injectie ventielen).

Timer slangpomp met constante output.

Ideaal voor het geautomatiseerd doseren van vlokmiddel,
anti alg, APF en NoPhos.

Aangestuurd door eenvoudig in te stellen dag timer (geen gedoe 
met tijdklok) of continu mee laten lopen met de filterpomp.

Eenvoudige verticale wand montage.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

112017 EPS Timer 1,6L@1,5bar 25ml/min. B 287,00

161010 Stenner pomp 1,3-240ml/h @5,5bar continue dosering B 362,25

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22

Onderdelenlijst EPS Timer

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_Timer_Reserve_onderdelen.pdf
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lOSSE POMPEN

Peristaltische pomp bF
peristaltische pomp met een dubbel gelagerde pomp kop voor een lange levensduur.
De pompslang is makkelijk toegankelijk en eenvoudig te wisselen (1x per jaar). De behuiz-
ing is van stevig slagvast kunststof.
Het geluidsniveau van de pomp is verwaarloosbaar.

Magnet PKx/S10 continue dosering
Magneetpomp met een vaste dosering te regelen door de slagfrequentie instelling.
De doseercapaciteit kan door middel van een potentiometer op het bedieningspaneel 
ingesteld worden van 0 - 100%. Overtuig uzelf van het zeer lage geluidsniveau van deze 
prachtige pomp.
Stand-a-lone uitermate geschikt voor vlokmiddel of anti alg dosering in WHVBZ toepassin-
gen of rechtstreekse aansturing vanuit een EPS Pool System.

SPECIFICATIES Peristaltische pomp
• In een 1,5l/h of 3l/h uitvoering bij maximaal 1,5bar.
• Santoprene slang.
• AAN/UIT knop.
• 220-230V 50/60Hz.
• Muurbeugel.

SPECIFICATIES Magnet PKX/S10
• In een 2l/h of 7l/h uitvoering bij maximaal 3bar.
•  Instelbaar bereik 0 – 100%
• Universele muurbeugel.
• AAN/UIT knop.
• Analoge regeling.
• 220-230V 50/60Hz.

STANDAARD MEEGELEVERD
• Universele muurbeugel.
•  Aansluitkit slangen.
•  Injectie ventiel.
•  Voetfilter.

24 maanden GARANTIE
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen  (elektrodes, aansluitslangen, 

slangpompslangen en injectie ventielen).

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

112022 Peristaltische pomp BF 1,5L@1,5bar 230V Santoprene B 150,25

112020 Peristaltische pomp BF 3,0L@1,5bar 230V Santoprene B 194,75

172012 Magnet PKX(S10) - 02l/h@06bar Silent 230V PP VL VT B 324,75

172014 Magnet PKX(S10) - 07l/h@02bar Silent 230V PP VL VT B 324,75

172020 Pulsdamper voor magneetpompen (voorkomt leidingscheuren) B 417,50

301027 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang B 62,00

301052 Aanboorzadel 50  x  ½” (1x NODIG) D 4,50

301053 Aanboorzadel 63  x  ½” (1x NODIG) D 5,00     

301054 60 liter voorraadtank B 146,75  

301055 PE lekbak 460x460x480 93 liter voor 60 liter voorraadtank B 166,75

110905 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging B 109,75

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 18 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  22 (of scan de QR-code) 

AANZUIGLANS met leegmeld-

detectie (optioneel).

301054 & 301055

301027

Gedetaileerde onderdelenlijst BF pomp. Gedetaileerde onderdelenlijst PKX 

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_BF_pomp_Reserve_onderdelen.pdf
https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/EPS_S10_pomp_Reserve_onderdelen.pdf
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vErvaNgiNgSONdErdElEN

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw 

FOTO NR.

EPS PH

EPS POOL SYSTEM
 PH RX II

COM
BILUX PH

COM
BILUX RX

EPS POO L SYSTEM
 PH RX

EPS P OOL SYSTEM
 PH CL

EPS POOLtech PH RX

EPS ONE

EPS ONE PLUS

Intellipool

P10 T im
er dosering

EPS TIM
ER (BLAUW

)

HYPERPOOL PH RX

PERISTALTISCHE POM
P BF

M
AGNEET POM

P PKX (S10)

110211 1 pH electrode 120mm met 1 meter aansluitkabel BNC • • B 89,79
110215 1 Rx electrode 120mm met 1 meter aansluitkabel BNC • • B 94,33
110221 1 pH Electrode EPS Pool System 1M • • • B 86,91
110223 1 Rx Electrode EPS Pool System 1M • • • B 101,13
110212 1 pH electrode 120mm met 5 meter aansluitkabel BNC • • • • B 94,82
110216 1 Rx electrode 120mm met 5 meter aansluitkabel BNC • • • B 99,50
110213 1 pH electrode 80mm met 5 meter aansluitkabel BNC • B 78,10
110217 1 Rx electrode 80mm met 5 meter aansluitkabel BNC • B 82,90
110201 2 Glas electrode pH S8 PG13,5 (kan op alle systemen) B 115,75
110202 2 Glas electrode Rx S8 PG13,5 (kan op alle systemen) B 124,00
110205 3 Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 1 meter C 48,50
110206 3 Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 5 meter C 60,25
110207 3 Electrode kabel S7/S8 - S7/S8 (DOS DELUXE) 1 meter B 88,75
110914 4 Electrode houder 12mm 1/2” • • • • • • • • • B 20,00
110225 5 Bewaarvloeistof voor alle type pH Rx elektrodes B 12,00
301067 6 Beschermkapje alle type elektrode pH/Rx 11.1 x 25 B 1,75
301063 7 Buffer vloeistof 4 pH • • • • • • • • • B 9,50
301064 7 Buffer vloeistof 7 pH • • • • • • • • • • B 9,50
301065 7 Buffer vloeistof 475 mV • • • • • • • • • B 15,00
110904 7 Buffer vloeistof 220 mV • • • • • B 19,50
301046 8 PE doseerslang 4x6 per meter (20 bar) (Rol=100mtr.) • B 1,25
301041 9 ASPI PVC doseerslang helder 4x6 per meter (Rol=100mtr.) • • • • • • • • • • • • • • B 1,25
301044 10 Monsternameslang PVC transparant 10x14 per meter Rol=50m • • • • B 2,75
170913 11 Puntstuk & Wartel slangaansluiting 10x14 1/2” • • • • B 6,75
110921 12 Peristaltische pompslang 4,8x8,0 CM16,0 • • • • • • • • • • B 12,25
110920 13 Peristaltische pompslang 4,0x7,0 CM11,0 • • B 13,50
070913 14 Injectieventiel PVDF 1/2" (4x6) • B 50,50
110941 15 Viton Injectieventiel 1/2" (alleen voor slangpompen) • • • • • • • • • • • • • • C 16,25
110918 16 Voetfilter met terugslagklep voor 4x6 aansluiting • • • • • • • • • • • • • • • B 32,50
110209 17 Kogeltjes chloor elektrode (set van 30st.) • B 16,00
110210 18 Vervang chloor elektrode Cu/Pt (koper/platina) compleet • B 635,00
110208 19 Vervang chloor elektrode Cu/Pt ALLEEN koper • B 183,50
110937 20 EPS Voorfilterpot compleet • • • • B 161,00
110944 21 EPS Voorfilterpot  basis • • • • B 95,00
110939 22 Voorfilter vervang cartridge EPS Pool System • • • • B 20,50
110946 23 Flow sensor • • • C 61,50
301061 24 RVS PT100 Temp. sensor, past in electrodehouder 1/2” 5 mtr. • • • • • • B 69,75
TL8104 25 Vet voor peristaltische pompslang • • • • • • • • • • • • • • N 14,75
102045 26 Aardingsset 50mm • • • • • • • • • • • B 57,75
140920 27 Motor peristaltische pomp 10RPM • • • • • • • • • • • C 56,74
110934 28 Motor peristaltische pomp 30RPM • • • C 66,75
110949 29 Rotatie module BF pomp • • • • • • • • • • B 14,75
301088 30 14 delige o-ring set (nummers ook los verkrijgbaar) • • • • • • • • • • • • • B 17,70

Staat het onderdeel er niet bij neem dan even contact met ons op TEL.: +31 (0)344 635 789
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ONdErdElEN FOtO OvErzicHt

Electrode

1

Wartel 10x14

11

Pompslang

12

Injectieventiel

14

Glas electrode S8 PG13,5

2

Doseerslang PE 4x6mm

8

Doseerslang PVC 4x6mm

9

Monsternameslang 10x14mm

10

Buffervloeistof

7

Injectieventiel

15

Pompslang

13

Polijstkogeltjes

17

Voetfilter

16

Vrijchloor meetcel

18

Voorfilter compleet

20

Beschermkapje 

6

Pompslang vet

25

Electrode kabel S8 PG13,5/BNC

3

Elektrodehouder

4

Temperatuur sensor

24

Aardingsset

26

Revisieblok

19

Voorfilter patroon

22

Pomp motor 10 RPM

27

Puntstuk 10x14

11

Voorfilter basis

21

Flowsensor

23

Bewaarvloeistof

5

Pomp motor 30 RPM

28

30

Rotatie module

29
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vErvaNgiNgSONdErdElEN

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw 

FOTO NR.

TECHNOPOOL PH

ISIPOOL PH

TECHNOPOOL RX

TECHNOPOOL T  PH  RX

A-TECHNOP OOL PH  RX

A-TECHNOPOOL PH CL

A-POOL SYSTEM
  PH RX

A-POOL SYSTEM
 PH CL

P10 Tim
er dosering

PER Tim
er dosering

HC897

110211 1 pH electrode 120x12 met 1 meter aansluitkabel BNC • • • • B 88,79
110215 1 Rx electrode 120x12 met 1 meter aansluitkabel BNC • • B 94,33
110212 1 pH electrode 120x12 met 5 meter aansluitkabel BNC • • B 94,82
110216 1 Rx electrode 120x12 met 5 meter aansluitkabel BNC • • B 99,50
110213 1 pH electrode 80x12 met 5 meter aansluitkabel BNC • • B 78,10
110217 1 Rx electrode 80x12 met 5 meter aansluitkabel BNC • B 82,90
110201 2 Glas electrode pH S8 PG13,5 ALLE systemen B 115,75
110202 2 Glas electrode Rx S8 PG13,5 ALLE systemen B 124,00
110205 3 Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 1m ALLE systemen C 48,50
110206 3 Electrode kabel voor glas electrode PG13,5 BNC 5m ALLE systemen C 60,25
110914 4 Electrode houder 12mm 1/2” • • • • • • B 20,00
301063 5 Buffer vloeistof 4 pH • • • • • • • B 9,50
301064 5 Buffer vloeistof 7 pH • • • • • • • B 9,50
301065 5 Buffer vloeistof 475 mV • • • • B 15,00
301067 6 Beschermkapje elektrode pH/Rx 11.1 x 25 B 1,75
301046 7 PE doseerslang 4x6 per meter (20 bar) • • • • • • • • • B 1,25
301041 8 ASPI PVC opnameslang helder 4x6 per meter • • • • • • • • • • • B 1,25
301044 9 Monsternameslang PVC transparant 10x14 per meter • • • • B 2,75
170913 10 Puntstuk & Wartel slangaansluiting 10x14 1/2” • • • • B 6,75
070911 11 Peristaltische pompslang 6x9 • • • • • • B 15,75
070912 12 Peristaltische pompslang 4x6 • • B 15,00
070924 13 Peristaltische SILICONEN vervangslang  4x6 (Heatsavr) • • B 19,00
070910 14 Slangpomp rotatie module compleet • • • • • B 15,50
070913 15 Injectieventiel PVDF 1/2" (4x6) • • • B 50,50
110941 16 Viton Injectieventiel 1/2" (alleen voor slangpompen) • • • • • • • • C 16,25
110918 17 Voetfilter met terugslagklep voor 4x6 aansluiting • • • • • • • • • • • B 32,50
070915 18 Kogeltjes chloor elektrode (set van 25st.) • • B 13,25
110210 19 Vervang chloor elektrode Cu/Pt (koper/platina) • • B 635,00
110226 Revisie koperblok vrijchloor electrode (AQUA) • • B 183,50
110937 20 Voorfilter groot incl montage beugel 10x14 1/2” • • • • B 161,00
110939 21 Voorfilter patroon B 20,50
070917 22 Interconnect vork groot • • • • B 0,75
070918 23 Interconnect vork klein • • • • B 0,75
070919 24 430 micron voorfilter cartridge • • • • B 7,25
070920 25 Flowsensor • • • • B 133,25
301061 26 PT100 Temperatuur sensor, past in electrodehouder 1/2” 5 meter • • • • B 69,75
070921 27 Slangkoppeling 4x6 magneetpomp compleet (3-delig) • • • B 6,75
TL8104 28 Vet voor peristaltische pompslang • • • • • • • N 14,75
110938 29 Monstername blok compleet • • B 341,20
102045 30 Aardingsset 50mm • • • • • • • • B 57,75
140920 31 Motor peristaltische pomp 1,5 l/h MAX 1,5 bar • • • • • C 56,74

Staat het onderdeel er niet bij neem dan even contact met ons op TEL.: +31 (0)344 635 789
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ONdErdElEN FOtO OvErzicHt

Electrode

1

Wartel 10x14

10

Pompslang

11

Injectieventiel

15

Puntstuk 10x14

10

Glas electrode S8 PG13,5

2

Borgclip groot

22

Flowsensor

25

Slangkoppeling magneetpomp (4x6)

27

Doseerslang PE 4x6

7

Doseerslang PVC 4x6

8

Monsternameslang PVC 10x14

9

Buffer vloeistof

5

Injectieventiel

16

Borgclip klein

23

Pompslang

12

Polijstkogeltjes

18

Voetfilter

17

Pompslang

13

Vrijchloormeetcel

19

Beschermkapje 

6

Slangpompvet

28

Electrode kabel S8 PG13,5/BNC

3

Elektrodehouder

4

Pomp rotatiemodule

14

Temperatuursensor

26

Aqua Voorfilter

24

Aardingsset

30

Monstername blok

29

Pomp motor

31

110937

20

EPS Voorfilter

21
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tOEbEHOrEN

ART.NR. FOTO OMSCHRIJVING € ex.btw

Min. Afname Overdoos

101024 1 Handtester met display voor pH 1 5 C/B 60,50

104011 2 Action Cubes vlokmiddel, 4 per verpakking 16 16 A 16,75

301039 3 Polyfosfaat vloeibaar 100ml flesje (1 flesje op 20L vloeibaar chloor) 24 24 A 5,00

301020 4 Can pH-min (20%) FRANCO         INCLUSIEF CAN 14 B 30,25

301035 5 Can NaOCl 12,5% FRANCO         INCLUSIEF CAN 14 B 28,00

301081 6 Can Vloeibaar pH+ 33% FRANCO         INCLUSIEF CAN 14 B 34,25

301090 7 Can Waterstofperoxide H2O2 FRANCO         INCLUSIEF CAN 14 B 38,50

301091 8 Can Waterstofperoxide gestabiliseerd  FRANCO         INCLUSIEF CAN 14 C 367,50

301010 4 Can pH-min (20%) FRANCO      STATIEGELD CAN 14 B 26,75

301050 5 Can NaOCl 12,5% FRANCO      STATIEGELD CAN 14 B 24,00

301082 6 Can Vloeibaar pH+ 33% FRANCO      STATIEGELD CAN 14 B 37,75

301095 7 Can Waterstofperoxide H2O2 FRANCO      STATIEGELD CAN 14 B 35,00

301011 Statiegeld CAN 7,00

301072 Slijtage-Recycling leencans 0,25

301052 9 Aanboorzadel 50  x  ½” 1 D 4,50

301053 9 Aanboorzadel 63  x  ½” 1 D 5,00     

301054 10 60 liter voorraadtank 1 B 146,75  

301055 10 PE LEKBAK 460x460x480 93 liter 1 B 166,75

110905 11 Aanzuiglans 60L can 3mtr leegmeldkabel / terugloop beveiliging 1 B 109,75

301027 11 Aanzuiglans 25L can 4mtr leegmeldkabel 3mtr PVC aanzuigslang 1 B 62,00

110937 12 Voorfilter groot incl montage beugel 10x14 1/2” 1 B 161,00

301061 13 PT100 Temperatuur sensor RVS, past in electrodehouder 1/2” 5 meter 1 B 69,75

110225 14 Bewaarvloeistof voor elektrodes 100ml 1 C 12,00

301063 15 Buffer vloeistof 4 pH 1 B 9,50

301064 15 Buffer vloeistof 7 pH 1 B 9,50

301065 15 Buffer vloeistof 475 mV 1 B 15,00

401004 16 DPD 1 Reagents tabletten foto/comp. doos 500 stuks 1 D 61,00

401005 16 DPD 3 Reagents  tabletten foto/comp. doos 500 stuks 1 D 61,00

401006 16 Phenol red Reagents  tabletten foto/comp. doos 500 stuks 1 D 61,00

301056 17 Mini kogelkraan 1/2” BI x BU PN16 1 B 13,50

140250 18 Statische mixer 2 fins 2”BU draad  met 2 1/2” injectiepunten 1 B 195,00

110938 19 Los Monsternameblok compleet (flow-pH-Rx) 1 B 341,20

102045 20 Aardingsset 50mm 1 B 57,75

110963 21 EPS 2in1 aanboorzadel 50/63, horizontale of verticale montage 1 B 110,00

Chloor, Zuur, Waterstofperoxide & pH plus in de mix op 1 pallet is mogelijk

NieUW
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MEET & REGELTECHNIEK

pH min

4

pH Handmeter

1

Action Cubes Vlok

2

Chloor NaOCl 12,5%

5

60L Voorraadtank

10

aanboorzadel

9

Aanzuiglans 25L of 60L

11

Temperatuur sensor

13

Bewaar vloeistof

14

Buffer vloeistof

15

Lovibond reagents

16

Statische mixer

18

Mini Kogelkraan 1/2”

17

Voorfilter

13

pH plus

6

Monstername blok

19

Aardingsset 50 of 63mm

20

2in1 aanboorzadel

21

Waterstofperoxide H2O2

7

Polyfosfaat vloeibaar

3

Gestabiliseerd H2O2

8

ACTION CUBEs voor kristal helder water
• Een onderhoudend vlokmiddel voor een heel seizoen kristal helder water.
• ACTION CUBE geeft meteen effect en gaat tot 3 weken mee.
• Kristal helder water door het verwijderen van microscopische deeltjes en algsporen
• ACTION CUBE verminderd het chloorverbruik.
• 1 doosje is goed voor 4 maanden onbezorgd zwemmen en genieten van mooi zwemwater.

YouTube Instuctie filmpje

Slangpomp vet

12

https://www.youtube.com/watch?v=9nnrFTRNPNg
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BADZOUT ELECTROLYSE

BadZoUT eleKTrolyse
HET PERFECTE KRINGLOOPSYSTEEM 

Maak van uw zwembad nu ook een echte weldaad voor uw huid en 

uw gezondheid door de toevoeging van AKZO Nobel badzout. Geen 

last meer van rode ogen en ideaal voor kinderen met gevoelige oren 

en/of luchtwegen. Een strakke of jeukende huid na het zwemmen zijn 

tot een minimum beperkt, zeker dames zullen dit beamen.

Door elektrolyse van het badzout heeft u praktisch geen omkijken 

meer naar de desinfectie van uw zwemwater. Chloor wordt automa-

tisch aangemaakt zodra de filterpomp aangaat.

Naar gelang de grootte van uw zwembad kan het systeem zich binnen 

enkele jaren terugverdienen doordat u geen gevaarlijk chloor meer 

hoeft toe te voegen en op te slaan.

Badzout (Natriumchloride, chemische formule NaCl) wordt opgelost in 

water. In de elektrolyse-cel wordt er vervolgens een elektrische stroom 

doorgestuurd waardoor het badzout uit elkaar wordt getrokken in een 

deel natrium en een deel chloor waardoor u op een zeer natuurlijk 

manier desinfecteerd. Tevens heeft u een perfect kringloop systeem 

want zodra het chloor is uitgewerkt, begint het proces weer opnieuw.

25
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BADZOUT ELECTROLYSE

PrOMatic ESc 16, 24, 36, 40 & 50  

SPECIFICATIES
• Zelfreinigende cel.
• 5-7 cel platen.
• Winterstand.
• Waarschuwings led’s voor een te laag badzoutgehalte.
• “Afdekking dicht detectie” (Pool Cover option).
• Doorstroom beveiliging.

STANDAARD MEEGELEVERD
• NL Handleiding.
• Lijm adapters 50mm.
• Aardingspunt.

Op dit systeem heeft u 36 maanden volledige
fabrieksgarantie.
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen.

De ideale oplossing voor zwembaden van 80m3- 200m3

Pro-MATIC werkt met badzoutgehaltes tussen 3 en 7 gram badzout 
per liter water.  Om tijdens het terugspoelen niet meteen onder het 
minimum te komen wordt geadviseerd met 4 - 4,5 gram per liter te 
werken.

Zeewater heeft een zoutgehalte van 35 gram/liter, dus u zult in uw 
zwembad praktisch geen zout proeven. De unit heeft een geavan-
ceerde elektronische regeling om de elektrolyse effectief te laten 
verlopen.

Deze nieuwe uitvoering heeft aansluitklemmen aan de buitenzijde 
voor het aansluiten van de “Pool Cover” optie. Deze potentiaal vrije 
ingang kan met de zwembadafdekking communiceren om minder te 
produceren als de afdekking gesloten is. U moet zelf zorgdragen voor 
een juiste pH-waarde (7.2-7.4). 

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

101016  Pro-MATIC ESC - 16 (80 m3) B 1.453,50

101017  Pro-MATIC ESC - 24 (120 m3) B 1.733,00

101018  Pro-MATIC ESC - 36 (160 m3) B 2.091,75

101019  Pro-MATIC ESC - 40 (200 m3) B 2.396,25

101020 Pro-Matic ESC 50 NIEUW (tot 250m3) met SC Max Cell B 3.069,25

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 32 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  34

Onderdelenlijst Promatic.

ACTION CUBEs
voor kristal helder water zie blz. 34

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Monarch_Promatic.pdf
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BADZOUT ELECTROLYSE

PrOMatic MKii 

iNNoVaTie ToT UW dieNsT

De eerste echte automatische zelfreinigende cel; de cel hoeft niet met 
zuur te worden gereinigd.
Cel met een lange levensduur; cellevensduur tot 10 jaar.
Eén model dat geschikt is voor zwembaden van 5 tot 180 m3*;  
eenvoudiger voor de zwembadspecialist.
Alles in één - Eenvoudig te installeren en daardoor tijdbesparend.
Verdraagt een breed scala aan zoutgehalten; van 3000 ppm tot zee-
water.
Geïntegreerde beveiliging tegen afwezigheid van stroming; geschikt 
voor pomp met variabele snelheid en laag debiet.
Verticale of horizontale installatie; eenvoudiger voor de zwembadspe-
cialist.
Meertalig display; bedieningsgemak voor de zwembadeigenaar en de 
zwembadspecialist.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

101021  ProMatic MKII B 1850,00

SPECIFICATIES
• 90° draaibaar scherm voor verticale of horizontale installaties
•  Meertalig, breed, goed leesbaar digitaal lcddisplay en 

indicatoren met foutcodediagnosesysteem.
•  Eenvoudig te gebruiken timer en bediening, 12- en

24-uursweergave
• Geïntegreerde beveiliging tegen afwezigheid van

stroming.
• Modi Boost, Cover en Backwash.
• Sterke corrosie- en uvbestendige polymeermaterialen

voor een lange levensduur.
• Mechanische zelfreinigende “WiperTechnology”
• IP45 behuizingsklasse

STANDAARD MEEGELEVERD
• Handleiding.
• 63mm aansluitingen.
• Muurbeugel.

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige
fabrieksgarantie. • Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, 

aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).
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BADZOUT ELECTROLYSE

EcO-Salt

SPECIFICATIES
• Zelfreinigende cel.
• Waarschuwings led’s voor een te laag badzoutgehalte.
• Doorstroom beveiliging.

STANDAARD MEEGELEVERD
• NL Handleiding.
• Lijm adapters 50mm.
• Aardingspunt.

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige
fabrieksgarantie.
• Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen.

De nieuwe generatie Eco-SALT BMSC serie badzout chloor generator 
systemen zijn compact en zijn een prima instap keuze voor zwem-
baden vanaf 40-130m3. Het systeem heeft de toevoeging van
natuurlijk badzout nodig van 0,5% (min. 5 gr/l advies 6 gr/l)! 

Als het milde badzoutwater door de “Heavy Duty” Elektrolyse cel 
stroomt, wordt het omgezet in veilig gezuiverd zwemwater. Na het 
badzout te hebben toegevoegd om aan de minimum benodigde 
hoeveelheid te voldoen, blijft dit altijd in het water.

Er gaat alleen Badzout verloren door terugspoelen van het filter (back-
washen) en door de uitsleep van zwemmers. Er gaat dus geen badzout 
verloren doordat er water verdampt. Eco-SALT is de milieuvriendelijke 
manier om het zwemwater zuiver en helder te houden, het is veilig, 
natuurlijk en automatisch! 

Het zwembad wordt dus ook gezuiverd tijdens vakantie zonder dat 
men hiervoor extra maatregelen hoeft te nemen! 

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

101012 Eco-SALT BMSC 13 (60m3) C 798,00

101013 Eco-SALT BMSC 20 (100m3) C 934,50

101014 Eco-SALT BMSC 26 (130m3) C 1.189,75

101011 MINISALT BMSC 8 (40m3) Beige kast C 638,50

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 32 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  34

UW ELEKTROLYSE MET AANSTURING ZIE BLZ. 29

Foutdiagnosegids

ACTION CUBEs
voor kristal helder water zie blz. 34

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Monarch_Eco_Salt_BMSC.pdf
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BADZOUT ELECTROLYSE

rEgulMatic

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

101022  RegulMatic Elektrolyse beveiliging B 453,00

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 32 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  34

ZOUTELEKTROLYSE AANSTURING
Om uw zoutelektrolyse unit perfect onder controle te houden en er 
voor te zorgen dat er niet teveel en niet te weinig chloor wordt aange-
maakt, kunt u deze laten aansturen door een RegulMatic van Monarch.
Voorwaarde voor deze regeling is dat er niet meer dan 15ppm chloor-
stabilisator (cyanuurzuur) in het water zit.

SPECIFICATIES
• Redox geschikt voor elektrolyse.
• Mode automatisch of handmatig.
• Electrode controle.
• Voeding 230V.
• LEXANTM behuizing.
• LED indicatie desinfectie gehalte.

STANDAARD MEEGELEVERD
• NL Handleiding.
• Aanboorzadel 50.
• Buffer vloeistof.
• Stekker voor elektrolyse toestel.
• Electrode houder.
• Electrode afsluiter.

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige
fabrieksgarantie. • Garantie niet van toepassing op slijtage onderdelen (elektrodes, 

aansluitslangen, slangpompslangen en injectie ventielen).

ACTION CUBEs
voor kristal helder water zie blz. 34

ELEKTROLYSE STURING COMBINATIES MET EEN pH REGELING

blz. 10 blz. 8 blz. 7
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BADZOUT ELECTROLYSE

EcO-Salt Sc Max 77 & 155

SPECIFICATIES
• Zelfreinigende cel
• 5-7 cel platen
• Waarschuwings led’s voor een te laag badzoutgehalte
• Doorstroom beveiliging

STANDAARD MEEGELEVERD
• Lijm adapters 50mm
• Aardingspunt

Op dit systeem heeft u 24 maanden volledige fabrieksgaran-
tie. (voor commerciële doeleinden kan het zijn dat ieder jaar 
een nieuwe cel nodig is, dit valt niet onder de
fabrieksgarantie).

Eco-Salt SC Max Zout Water Chloor Generator Systemen zijn de
natuurlijke keuze voor een helder en sprankelend zwemwater van semi- 
en openbare zwembaden. Dankzij uitstekende doorstroming, duur-
zame elektrodes met een robuuste “heavy duty” voeding, is de Eco-Salt 
SC Max Chloor Generator gebouwd voor het jarenlang probleemloos 
onderhouden van zwembadwater. Door gebruik te maken van de beste 
materialen en de behuizing af te werken met een poeder coating en de 
UV bestendige cel behuizing wordt dit alles tot een zeer robuust sys-
teem gemaakt. De SC Max is zeer economisch en simpel te bedienen en 
tevens uitgerust met een overbelastingsbeveiliging. De productie wordt 
duidelijk aangegeven d.m.v. LED´s evenals een eventuele overbelasting. 
De Eco-Salt SC Max Chloor Generator Systemen zijn er in 2 varianten 
zodat we altijd de juiste hebben voor uw toepassing. Geen gedoe meer 
met de aanvoer van vloeibaar chloor en eventueel wisselen van can´s! 
Eco-Salt SC Max Zout Water Chloor Generator Systemen nemen u de 
zorg uit handen het zwemwater zuiver te houden. De Eco-Salt SC Max 
heeft voldoende aan een badzoutgehalte van 0,4% (4000ppm) die het 
water lekker zacht maken en prettig om in te zwemmen.

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

101028 Eco-Salt SC Max 77 (400g NaOCl /uur 12,5%) B 4.786,00

101029 Eco-Salt SC Max 155 (800g NaOCl /uur 12,5%) B 7.414,00

301015 Contactloos Relais voor aansturing vanuit doseerregeleenheid D 88,50

102018 Vervangings cel SC MAX 77 C 1.809,75

102019 Vervangings cel SC MAX 155 C 2.876,00

VOOR RESERVE ONDERDELEN ZIE PAGINA: 32 TOEBEHOREN ZIE PAGINA:  34

ELEKTROLYSE STURING COMBINATIES MET EEN pH REGELING

blz. 10 blz. 8
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BADZOUT ELECTROLYSE

Badzout FRANCO

201001

Badzout Handmeter

101025

Action Cubes

104011

ART.NR. OMSCHRIJVING Min.Afnam Overdoos € ex.btw

201001  Akzo Badzout (99,7%) 25kg 12,75

201002 Pallet  Akzo Badzout (49x 25kg) FRANCO incl. pallet LAAGSTE PRIJS 1 dagprijs

101025  Handtester met display voor Badzout 1 5 C/B 60,50

104012 TDS 3000 ppm (3g/l) Buffer vloeistof 1 C 9,00

104011  Action Cubes vlokmiddel, 4 per verpakking 12 12 A 16,75

BADZOUT OPSTART TABEL 

M3
3g/l ZAKKEN 

à 25KG
4 g/l ZAKKEN 

à 25KG
5 g/l ZAKKEN 

à 25KGKG KG KG
1 3 4 5
2 6 8 10
3 9 12 15
4 12 16 20
5 15 20 25

20 60 3 80 4 100 4
25 75 3 100 4 125 5
30 90 4 120 5 150 6
35 105 5 140 6 175 7
40 120 5 160 7 200 8
45 135 6 180 8 225 9
50 150 6 200 8 250 10
55 165 7 220 9 275 11
60 180 8 240 10 300 12
65 195 8 260 11 325 13
70 210 9 280 12 350 14
75 225 9 300 12 375 15
80 240 10 320 13 400 16
85 255 11 340 14 425 17
90 270 11 360 15 450 18
95 285 12 380 16 475 19

100 300 12 400 16 500 20
105 315 13 420 17 525 21
110 330 14 440 18 550 22
115 345 14 460 19 575 23
120 360 15 480 20 600 24

Altijd 1 gram per liter hoger aanvullen dan het minimum zodat u voldoende buffer heeft tijdens het seizoen.
Badzout gaat alleen verloren door backwashen, uitsleep en overloop door regenval (niet door het elektrolyse proces).

TDS 3000 Buffer

104012

ACTION CUBEs voor kristal helder water
Een onderhoudend vlokmiddel voor een heel seizoen     
kristal helder water.
ACTION CUBE geeft meteen effect en gaat tot 3 weken mee.
Kristal helder water door het verwijderen van microscopi-
sche deeltjes en algsporen.
ACTION CUBE verminderd het chloorverbruik.
1 doosje is goed voor 4 maanden onbezorgd zwemmen en 
genieten van mooi zwemwater.

zwEMbadzOut & tOEbEHOrEN
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BADZOUT ELECTROLYSE

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

FOTO NR.

REGULM
ATIC

ESC 16

ESC 24 / 36 / 40

ESC  PH 

BM
SC 13

BM
SC 20

BM
SC 26

M
INISALT

SC M
AX 77  / 155

102011 1  Vervangings cel ESC en ESC pH • C 587,00

102012 1 Vervangings cel ESC en ESC pH • C 780,50

102039 2 ESC Cel behuizing • • D 82,25

102038 3 ESC Cel deksel (blind) • • D 38,50

102043 4 ESC Cel deksel • • D 64,00

102037 5 Cel O-ring - ESR/ESC • • D 7,00

102036 6 Hydraulische adapter (50mm) • • • • • • • D 4,50

102035 7 Hydraulische adapter(50mm) met aardpunt • • • • • • • D 38,00

102033 8 Aardpunt los • • • • • • D 30,75

102034 9 O-ring aardpunt los D 2,25

102022 10 RegulMatic Rx electrode • CC 131,25

112022 11 Alle oude onderdelen voor de Monarch pH pomp = nieuwe BF pomp • B 150,25

102021 12 pH elektrode • D 136,00

102014 13 Vervangings cel BMSC 13 • C 414,75

102015 13 Vervangings cel BMSC 20 • C 474,50

102016 13 Vervangings cel BMSC 26 • C 576,50

102013 15 Vervangings cel MINISALT (40m3) • C 366,75

102018 Vervangings cel SC MAX 77 • D 1.809,75

102019 Vervangings cel SC MAX 155 • D 2.876,00

102040 16 BMSC Cel koppelstuk (zonder O-ring) • • • • D 9,50

102041 16 O-ring • • • • D 5,75

102042 17 BMSC Cel aansluiting schroefdraadring • • • • D 9,50

102030 18 3 Amp. zekering • • • • • D 2,25

Staat het onderdeel er niet bij neem dan even contact met ons op TEL.: +31 (0) 344 635 789

vErvaNgiNgSONdErdElEN

ONDERDELEN UIT DE BOVENSTAANDE TABEL ZIJN VAN TOEPASSING OP ONDERSTAANDE MODELLEN:

Promatic ESC (oud) Promatic ESC MINISALT Eco-Salt BMSC

Onderdelenlijst Promatic. Onderdelenlijst EcoSALT.

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Monarch_Promatic.pdf
https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Monarch_Eco_Salt_BMSC.pdf
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BADZOUT ELECTROLYSE

ESC Vervangcel

1

FOtO OvErzicHt

Cel behuizing

2

Cel deksel (blind)

3

Cel O-ring

5

Lijmmof

6

Lijmmof

7

Alle oude ond. = nwe BF pomp

11

pH elektrode

12

3 Amp. zekering

18

Vervangings cel BMSC

14

Lijm adapter + O-ring

16

Ring

17

Vervangings MINISALT

15

Aardpunt

8

Aardpunt O-ring

9

Rx (ORP) elektrode

10

Cel deksel

4
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ANALYSEREN

MObilE watErliNK SPiN tOucH™

Mobile Waterlink® spin Touch™
11 zwemwater parameters binnen 60 seconde. Werkt ook 
draadloos met Apple iPhones en iPad’s* en alle Android tablets en 
telefoons.
De Spin Touch™ wordt gevoed door een oplaadbare batterij.
In de winkel kan de Spin Touch™ rechtstreeks op een Windows 
computer met USB connector worden aangesloten.
De Spin Touch™ wordt in een robuuste spatwaterdichte koffer
geleverd met 10 GRATIS disks.
* alleen voor nieuwe iPhones en iPad’s met lightning connector.

NieUW

ART.NR. OMSCHRIJVING Min.Afnam Overdoos € ex.btw

151011  Mobile WaterLink SpinTouch™ in spatwaterdichte koffer B 1.592,00

154020 11 Parameters SpinLab™/SpinTouch™ Disk 4329-H (zie onder) 1 50 B 4,38

154021 3x3 parameters in 1 Disk 4334-H; Vrij chloor, Totaal chloor en pH 1 50 B 4,14

https://www.youtube.com/watch?v=-W8sMPnC2qI
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ANALYSEREN

iNSta-tESt®® StriPS

insta-TesT® strips
Superrieure kwaliteit test strips ZONDER 
wachttijd en doorverkleuring.

3 plus: 
Vrij Chloor 0-10ppm 
Alkaliteit 0-240ppm 
pH 6,2-9,0 

5 plus: 
Vrij Chloor 0-10ppm
Totaal Chloor 0-10ppm
Alkaliteit 0-240ppm
pH 6,2-9,0
Hardheid 0-800ppm

6 plus zelfde als 5 Plus met als extra:
Stabilisator 0-250ppm

ART.NR. OMSCHRIJVING Min.Afnam Overdoos € ex.btw

154022 Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 12 pack (blister-carded); 50 strips/busje 1 12 B 7,16

154023 Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 12 pack; 50 strips/busje 1 12 B 7.08

154024 Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 24 pack met gratis countertop; 50 strips/busje 1 24 B 7,08

154025 Insta-TEST® 3 Plus: (Multilingual): 100 pack (bulk); 50 strips/busje 100 100 D 6,92

154040 Insta-TEST® 5 Plus: (Multilingual): 12 pack (blister-carded); 50 strips/busje 1 12 B 12,05

154035 Insta-TEST® 5 Plus: (Multilingual): 12 pack; 50 strips/busje 1 12 B 11,81

154050 Insta-TEST® 5 Plus: (Multilingual): 100 pack (bulk); 50 strips/busje 100 100 D 8,49

154061 Insta-TEST® 6 Plus: (Multilingual): 12 pack (blister-carded); 50 strips/busje 1 12 B 12,17

154060 Insta-TEST® 6 Plus: (Multilingual): 12 pack; 50 strips/busje 1 12 B 11,93

154062 Insta-TEST® 6 Plus: (Multilingual): 100 pack (bulk); 50 strips/busje 100 100 D 8,75

GraTis
 CoUNTer Top



36

SPA BESTURING

SPa POwEr PacKS

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

2Q800-30 Spa Power 800 3.0kW - 40amp Maximum (ZONDER display & overlay) B 684,00

2Q70068-10 Oval Touchpad  display EXcluding Overlay B 220,80

2Q616013 Oval Overlay to suit 2Q70068 Touchpad SP800 B 19,44

2Q80067T Element, 3.0kW complete in Tube Heater SP800 B 220,80

2Q846606-2 SP800 PCB (printplaat) B 232.92

2Q1200-45 Spa Power 1200 4.5kW - 40amp Maximum (ZONDER display & overlay) B 780,00

2Q70068-10 Oval Touchpad  display EXcluding Overlay B 220,80

2Q616016-1 Oval Overlay to suit 2Q70068 Touchpad SP1200 B 20,40

2Q80065T Element, 4.5kW complete in Tube Heater SP1200 B 300,00

2Q846607-1 SP1200 PCB (printplaat) B 268,80

2Q915441AC Optical Water Sensor B 31,20

2Q915439 In line temperature sensor B 19,20

2Q915445 Optional In-Pool Temperature Sensor B 69,12

Davey is al jaren een van de marktleiders als toeleverancier voor de 
Spa producenten. Davey heeft een aantal jaren geleden Monarch 
(badzout elektrolyse) overgenomen en hierdoor heeft EPS toegang 
gekregen tot deze kwaliteits Spa controllers (Power Packs).

Ook voor de vervangingsmarkt zijn de Power Packs van Davey uiter-
mate geschikt. Hierbij worden de bestaande pompen met de juiste 
AMP pluggen aangesloten op het nieuwe Power Pack.

Alle Power Packs hebben een Nederlandse installatie handleiding en 
Nederlandstalig bedieningsmenu.

SP800 Installatie handleiding SP1200 Installatie handleiding

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/SP800_User_Guide_v9_DUTCH.pdf
https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/SP1200_User_Guide_v9_DUTCH.pdf


37

ZWEMBAD POMPEN

ART.NR. OMSCHRIJVING € ex.btw

121011 Intelliflo pomp WFL VARIABLE SPEED (met display) A 1.797,00

121013* Intelliflo pomp VF VARIABLE FLOW (met display)* A 2.157,00

121018 IntelliCOMM A 391,00

*op aanvraag (levertijd 2-3 weken)

SPECIFICATIES
• Semi-zelfaanzuigend.
• Geluidniveau op 1 meter 55dBa bij 400 RPM toeren/min.
• Droogloopbeveiliging.
• 4x knop voorkeuze instelling.
• Energiezuinig door permanent magneet motor.
• 50mm PVC aansluiting.

Op deze pomp heeft u 36 maanden volledige
fabrieksgarantie.

iNtElliFlO vS & vF

Waarom een pomp van de Intelliflo familie kopen?
De grootste innovatie met betrekking tot energie efficiëntie voor 
pompen.

Men realiseert zich niet hoeveel energie een zwembadpomp
verbruikt… Als we gaan vergelijken, blijkt dat een zwembadpomp
evenveel energie verbruikt als 7 koelkasten.
Dit staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 opgenomen door 138 bomen! 

Met de IntelliFlo kan men enorme energiebesparingen verkrijgen. 
Tot wel 90% in vergelijking met een standaardpomp met 1
of 2 snelheden. Dit vertaalt zich in aanzienlijke financiële besparingen! 

Hoe is dit allemaal mogelijk?
De technologie ‘variabele snelheid’ laat toe om een pomp te laten 
werken tegen zeer lage snelheden. En een trage werking vermindert 
het energieverbruik drastisch.
Voor meer info bezoek onze IntelliFlowebsite: www.intelliflo.eu

Onderdelenlijst IntelliFlo.

https://www.epsbv.eu/media/EPS2015/Pentair_IntelliFlo_VSD.pdf
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LeveRingsvooRwaaRden

PRIJZEN:  Exclusief BTW, in Euro’s en gebaseerd op afname van volle overdozen per product; 
(zie tabel voor aantallen)        

LEVERING: Volgens onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en af magazijn.

LEVERTIJD: Meestal uit voorraad 1-2 werkdagen

ORDERKOSTEN: Franco bij orders boven €750,- (netto) in Nederland en België (exclusief badzout).

Nederland
Order- verzend-kosten: 0 – 31,5 kg. € 16,25
Pallet (niet voor volle pallets badzout) € op aanvraag

België
Order- verzend-kosten:  0 – 31,5 kg. € 24,70
Pallet € op aanvraag

BETALING: Netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum. Eerste order per vooruitbetaling.

GARANTIE:  Garantie afhankelijk van het product 1, 2 of 3 jaar (zie betreffende handleiding) 
fabrieksgarantie op fabricagefouten. Fabricagefouten in de garantieperiode worden 
gratis hersteld (onderdelen, arbeidsloon) met uitzondering van de transportkosten. 
Tevens zijn de algemene voorwaarden van kracht op de garantie.

RETOUREN:  Retourzending dienen eerst te worden aangemeld. Retouren worden alleen geacep-
teerd in de originele verpakking. Creditering wordt belast met 10% handeling met 
een minimum van € 15,-

WIJZIGINGEN: Voorbehouden

WAAROM KOPEN BIJ EPS

• Onze service is onze kracht

• Alle producten worden uit voorraad geleverd en vooraf getest

• Begeleiding op projectbasis

• We leveren alleen via ons dealer netwerk

• Door trainingen op maat en een goede product ondersteuning van Ma. t/m Za. blijft

onze dienstverlening onveranderd op hoog niveau
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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Europe Pool Supplies BV(“EPS”)

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 
•  Leverancier : Europe Pool Supplies BV;
•  EPS: Europe Pool Supplies BV;
•   Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij de Leverancier een offerte aanvraagt en/of met wie de Leverancier een Overeenkomst sluit 

dan wel onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst;
•   Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Leverancier en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede 

alle(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 
•   Opdracht: iedere opdacht van Opdrachtgever aan Leverancier.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van overeenkomsten- en werkzaamheden verricht door EPS. Afwijkende 

bedingen, regelingen of afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk door EPS zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, 
door EPS te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te 
beroepen, of de toepassing van dergelijke afwijkingen, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

2.2  De opdrachtgever aanvaard de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen 
van de overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voor-
waarden van opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aan EPS een opdracht te verstrekken of met EPS een overeenkomst 
aan te gaan doet opdrachtgever uitdrukkelijk  afstand van eventueel door hem gehanteerde eigen voorwaarden in welke vorm of van welke 
inhoud dan ook.

2.3  De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden 
onverlet. Ingeval van  vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest 
beantwoordt aan de vernietigde c.q. nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.4  Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMST
3.1  Alle aanbiedingen van EPS en door EPS toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens 

en andere relevante informatie.
3.2  De overeenkomst tussen EPS en de opdrachtgever komt tot stand, nadat EPS de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel 

met de uitvoering daarvan een aanvang heeft genomen. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen zijn slechts bindend wanneer deze 
door EPS schriftelijk zijn bevestigd.

3.3  EPS heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
3.4  Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld in folders, catalogi, prijscouranten en offertes van EPS alsmede opgave of 

adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden e.d., ook indien mondeling genoemd, zijn vrijblijvend en voor EPS niet bindend. Afwijking 
van aldus verstrekte gegevens geven geen grondt tot een klacht of aansprakelijkheid zijdens EPS welke gevolg is van het gebruik van door EPS 
geleverde of geïnstalleerde zaken.

3.5  De door EPS uitgebrachte aanbieding, alsmede door EPS vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. 
blijven eigendom van EPS, ook indien hiervoor aan de opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.

4. WIJZIGING IN DE OPDRACHT EN SCHORSING VAN WERKZAAMHEDEN
4.1  Indien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen van materialen, grond- of brandstoffen, verhouding van 

betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of  andere prijsvormende factoren waardoor de kostprijs van EPS hoger wordt 
dan op het moment van aanvaarding van de opdracht, is EPS gerechtigd deze prijs door te berekenen aan de opdrachtgever ook indien deze 
verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst. Ingeval de 
opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat de prijsverhogingen 3 maanden na 
totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend of in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is de 
opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden waarbij EPS alle reeds in redelijkheid gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening 
kan brengen.

4.2  In geval van wijziging in een door EPS aangenomen opdracht, welke op verzoek van de opdrachtgever is doorgevoerd, is EPS gerechtigd de door 
die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3  In geval  de opdrachtgever de uitvoering van de werkzaamheden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk schorst is deze verplicht om de  
voorzieningen, kosten en de schade, van welke aard dan ook, die EPS ten gevolge van de schorsing moet treffen, maken c.q. lijdt, te vergoeden.

4.4  Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan EPS bovendien vorderen, dat de (reeds) uitgevoerde werkzaamheden worden afgerekend, 
waartoe hij bij de opdrachtgever een rekening indient.

4.5  Indien schorsing van de uitvoering van de werkzaamheden langer dan een maand duurt, is EPS bevoegd het werk in die staat waarin het zich op 
dat moment bevindt, te beëindigen en aan de opdrachtgever te factureren, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing 
heeft moeten maken en de door EPS geleden schade, waaronder begrepen de gederfde winst.

4.6  Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht c.q. overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. opzegt, om wat voor reden dan ook, komen 
alle met het oog op de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst redelijkerwijs reeds door EPS gemaakte kosten en onkosten, zoals kosten 
van voorbereiding e.d. alsmede alle daarmee verband houdende kosten van de leverancier van EPS, voor rekening van de opdrachtgever, met een 
minimum van 15% van de overeengekomen koopprijs, onverminderd het recht van EPS op vergoeding van winstderving, alsmede van de overige 
uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
5.1  In het geval de overeenkomst met de opdrachtgever mede omvat, door EPS te verrichten installatie,- reparatie en/of bouwkundige  

werkzaamheden, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat EPS tijdig beschikt, dan wel kan beschikken over:
-  de door de opzet van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen  

(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.);
- het perceel, het gebouw, de zaak etc. waarin, waarop of waarom de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd c.q. verricht;
- de tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen etc.;
- alle andere relevante informatie die in het kader  van de uitvoering van de overeenkomst voor EPS van belang kunnen zijn.

5.2  EPS heeft het recht de levering of installatie in een door de opdrachtgever aangewezen ruimte, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de 
door EPS in redelijkheid  te stellen eisen van veiligheid en reinheid  te weigeren en de hierdoor ontstane schade en kosten aan de zijde van EPS aan 
de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3  De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaam en/of leveringen, die niet tot het werk van EPS behoren, zolang 
en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door EPS daarvan geen vertraging ondervinden.

5.4  Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, 
dienen de daaruit voor EPS voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.

5.5  De opdrachtgever verplicht zich, om , in het geval zaken en gereedschappen, van welke aard dan ook, welke in eigendom toebehoren aan EPS, zich 
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en/of op een andere door de opdrachtgever aangewezen plaats bevinden en/of worden 
opgeslagen, ongeacht of zulks tijdelijk is en/of gedurende de duur van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen de uren waarbuiten  
normaliter geen werkzaamheden worden verricht- dus buiten of na werktijd-, alle redelijke maatregelen te treffen, dan wel medewerking 
te verlenen aan alle door EPS te treffen redelijke maatregelen, om schade van welke aard dan ook aan, alsmede diefstal van deze zaken en 
gereedschappen te voorkomen. In het geval de opdrachtgever aan EPS deze zaken en gereedschappen ter beschikken stelt, dient de opdrachtgever 
voor adequate verzekering van deze zaken en gereedschappen zorg  te dragen. De opdrachtgever dient de aan EPS ter bewerking overhandigde 
unieke en/of onvervangbare exemplaren, materialen en/of zaken te verzekeren tegen alle vormen van schade en diefstal, alsmede, indien nodig, 
voor adequate verzekering van de ruimtes waarin EPS zijn werkzaamheden verricht, zorg te dragen.

6. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
6.1  Alle leveringen geschieden af magazijn te Tiel, Tenzij de levering rechtstreeks van de leverancier van EPS aan de opdrachtgever plaatsvindt, in welk 

geval de levering uit het magazijn van deze leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door EPS worden bepaald. Mocht de opdrachtgever 
verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen er kosten te zijnen laste. Het risico van de te leveren zaken gaat op opdrachtgever over, 
op het moment dat zij de plaats, vanaf waar het vervoer naar de opdrachtgever plaatsvindt, hebben verlaten, ongeacht de wijze van vervoer. Het 
risico, van welke aard dan ook, tijdens vervoer is steeds voor de opdrachtgever.

6.2  Bij ontvangst van de zaken dient de opdrachtgever zorg te dragen voor geschikte opslag, gevrijwaard voor schade en/of ontvreemding.
6.3 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de opdrachtgever niet het recht  tot afkeuring of weigering van de gehele partij.
6.4  Indien de opdrachtgever weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten 

voor rekening van de opdrachtgever komen. In zodanig geval zal EPS de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding, opslaan 
en de opdrachtgever schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal EPS gerechtigd 
zijn naar eigen goeddunken over de zaken beschikken. Onder meer is EPS gerechtigd de zaak voor en namens de opdrachtgever te verkopen en de 
opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de opdrachtgever openstaande facturen. Niettemin blijft de opdrachtgever 
verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak aan EPS  (volledig) te voldoen.

6.5  De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in het bezit van EPS 
zijn gekomen.

6.6  De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn voor EPS niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als 
fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen is de opdrachtgever gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen, doch niet eerder dan nadat opdrachtgever EPS schriftelijk nog een redelijke termijn van tenminste 4 weken heeft 
gegund om alsnog de verplichtingen na te komen en EPS binnen die termijn niet heeft gepresteerd.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde zaken blijven eigendom van EPS tot al hetgeen EPS ter zaken van deze zaken, met begrip van eventuele renten en kosten, welke 
door de opdrachtgever aan EPS is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de opdrachtgever zekerheid voor is gesteld. Voor volledige betaling 
is de opdrachtgever derhalve niet bevoegd de zaken aan derden,  op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren 
of op welke wijze dan ook in de macht  van derden te brengen. EPS is bij niet (tijdige) betaling gerechtigd, ook in geval van faillissement van de 
opdrachtgever, surseance van betaling van de opdrachtgever of beslag door derden bij de opdrachtgever, de zaken ter zaken weer tot zich te nemen 
en/of afgifte daarvan te vorderen dan wel onder zich te houden, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd zijn recht op volledige 
schadevergoeding, en is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij de opdrachtgever of haar afnemers zou kunnen 
ontstaan, door het uitoefenen van deze rechten.

8. PRIJZEN 
8.1  Alle prijzen van Leverancier zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief BTW, leveringen boven de € 750,00 zijn franco huis. Bij leveringen onder  

€ 750,00 worden orderkosten in rekening gebracht. 
8.2  De door Leverancier afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden per datum aanbieding. Indien één van de 

kostprijsbepalende factoren van een produkt wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeft Leverancier 
het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op 
het moment van de aanbieding c.q. bevestiging. Hierbij vormt uitgangspunt dat de kostprijsbepalende componenten in de volgende verhouding 
in de verkoopprijs van de goederen voorkomen: 50% lonen en sociale lasten, 40% grondstoffen waarvan 25% plaatstaal, 15% edelmetaal en 10% 
diversen. 

8.3  Prijsverhogingen tengevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Euro’s en andere valuta, tussen de datum van  
aanbieding en die van betaling, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9. BETALINGEN 
9.1  Alle betalingen dienen voor levering te zijn bijgeschreven op een door Leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer. De opdrachtgever is niet 

gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening tenzij die door Leverancier schriftelijk is toegestaan. 
9.2  Indien Leverancier op de vervaldatum van de factuur het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, is Opdrachtgever 

van rechtswege in verzuim zonder dat daarvan ingebrekestelling of sommatie is vereist. 
9.3  Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een 

minimum van € 200,00. 
9.4  Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, 

vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. 
9.5  Alle betalingen aan Leverancier dienen zonder inhouding of verrekening contant aan Leverancier dan wel op een door haar aangegeven 

bankrekening, te geschieden. 
9.6  Leverancier is gerechtigd tot verrekening van bedragen die zij aan Opdrachtgever verschuldigd is.

10. KLACHTEN EN GARANTIE
10.1  Alle klachten dienen schriftelijk en aangetekend binnen 8 (acht) dagen na levering van de zaken, voltooiing van de werkzaamheden of na het 

tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt 
geacht de betreffende zaken en/of werkzaamheden te hebben goedgekeurd.

10.2  Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien de opdrachtgever alle ter zake geldende 
instructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de opdrachtgever tot verwerking of doorlevering 
is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van 
een technische of een natuurlijke onvermijdbare afwijking van de zaken door opdrachtgever en/of diens afnemer of verband houdende met de 
deugdelijkheid van de ruimte, waarin de zaak wordt en/of is verwerkt, geïnstalleerd en/of geplaatst, kunnen nimmer in behandeling worden 
genomen. Voor gebreken en fouten alsmede de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien 
en voor zover de leveranciers van EPS ten aanzien van EPS garantie geven. De opdrachtgever dient de gegrondheid van de klacht aan te tonen 
en dat zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als welke door EPS zijn geleverd. Bij een klacht waarvan de gegrondheid door de 
opdrachtgever is bewezen en door EPS is geaccepteerd, kan EPS naar zijn keuze de zaken of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, 
vervangen of de factuurwaarde daarvan vergoeden.

10.3  Alle klachten met betrekking tot een factuur, dienen binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, 
bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1  EPS is slechts aansprakelijk voor schade aan zaken, werken en/of eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze in het kader van de 

uitgevoerde werkzaamheden daaraan is toegebracht en te wijten is aan grove schuld c.q. opzet zijdens EPS of zijdens degenen die namens en ten 
behoeve van EPS werkzaamheden in vorenbedoelde zin hebben verricht.

11.2  EPS is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen, leidingen etc. tenzij aan EPS door de opdrachtgever schriftelijk 
een juiste opgave van de exacte en  precieze ligging van deze kabels, buizen leidingen etc. is verstrekt voordat EPS met de uitvoering van de 
werkzaamheden is begonnen.

11.3  EPS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door de opdrachtgever of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
11.4  EPS is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade aan de opdrachtgever of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken 

of het gebruik van ondeugdelijk materiaal of een ondeugdelijke zaak of van constructiefouten in de gebruikte zaken, behoudens door de 
opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld zijdens EPS.

11.5  De aansprakelijkheid van EPS ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde zaken c.q. verstrekte adviezen en/of uitgevoerde 
werkzaamheden zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de betreffende factuur te boven gaan. Iedere andere vorm van 
schadevergoeding is uitgesloten. In het geval de aansprakelijkheid gedekt wordt door een of andere verzekering, dan is deze aansprakelijkheid 
beperkt, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.

11.6  De rechtsvordering van de opdrachtgever jegens EPS tot schadevergoeding of herstel ingevolge deze algemene voorwaarden, vervalt door 
verloop van een jaar nadat de opdrachtgever ter zake bij ons heeft geprotesteerd.

12. OVERMACHT
12.1  EPS is gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen, gedurende welke EPS door overmacht verhinderd 

is, aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake, indien EPS na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan zijn 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog. Oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, 
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in zijn bedrijf als bij derden, van wie EPS de benodigde materialen, 
grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts 
door alle overige oorzaken, buiten zijn schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de 
opdrachtgever van EPS niet meer kan worden verlangd.

12.2  Indien door overmacht de levering meer dan  60 (zestig) dagen vertraagd wordt, zijn zowel EPS als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst 
te ontbinden. In dat geval heeft EPS recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de 
overeenkomst door EPS reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan 60 (zestig) 
dagen wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde 
koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting, om hetgeen hem reeds 
geleverd was naar EPS terug te zenden, echter geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever onomstotelijk kan 
aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van 
het niet afleveren van de resterende zaken.

13. ONTBINDING
13.1  Onverminderd de EPS verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarde bepaalde, kan EPS een overeenkomst door middel 

van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enigen ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al zijn vorderingen terstond opeisbaar, 
ingeval de opdrachtgever met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, 
het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, de opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of 
gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen / of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de opdrachtgever zijn bedrijf 
verkoopt of liquideert, of indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, deze komt te overlijden.

13.2  Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter onverhoopt vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten 
partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg c.q. tot nadere onderhandelingen. 

14. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
14.1  Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. 
14.2  Beslechting van geschillen, welke voortvloeien uit gesloten Overeenkomsten, worden ter keuze van Leverancier beslecht door de burgerlijke 

rechter dan wel door arbitrage. 
14.3  In het geval van arbitrage zijn van toepassing de regels van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
14.4  Wanneer leverancier besluit het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter, dan is bevoegd de rechter in het arrondissement Arnhem.
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