
Uw Beregeningsplan 
Om voor u een passend beregeningsplan te kunnen opstellen met een daar 
bijbehorende offerte vragen wij u om onderstaande gegevens in te vullen: 

Naam:______________________________________________________________________ 

Straat + huisnummer:_________________________________________________________         

Postcode: ___________________________________________________________________ 

E-mail adres:_________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________________________________________________  

Wat is de waterbron? 
Waterbron: Leidingwater 
Wilt u leidingwater gaan gebruiken als waterbron dan is het van belang dat de 
waterdruk en het debiet word gemeten.  
waterdruk 
De waterdruk wordt gemeten in bar. U meet die door een manometer aan te sluiten 
op de kraan.  Als u geen manometer hebt, kunt u inlichtingen vragen bij het 
waterleidingbedrijf of hovenier. 
Debiet 
het debiet wordt uitgedrukt in kubieke meter per uur (m3/u). u kunt deze afleiden uit 
de rekening van u waterleidingbedrijf. U kunt het debiet ook zelf bepalen : vul een 
emmer van 10 liter met water vanuit de kraan vanaf waar beregent gaat worden. 
Controleer hoe lange het duurt om de emmer te vullen (in seconden).  Nu kunt u met 
gebruik van de volgende formule de flow (m3/uur) meten 
 
TIP: Debiet zelf berekenen 
inhoud (liter) / Tijd (seconden) 
-----------------        x 3.6 = flow in m3 per uur       
voorbeeld  10 (liter) /12 (seconden)x3.6 = 3 m3 per uur 

 
Voor de juiste werking moet de installatie een debiet hebben van minstens  1.5m3. 
    
Waterbron: boorput     
diepte put:  hoogte waterstand:  diameter put: 
    
Waterbron: waterbron   
diepte:   hoogte waterstand: 
 
 
  



Is er al een pomp aanwezig?  
zo ja, pomp gegevens toevoegen. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Is er al een bestaande beregening? 
zo ja, graag omschrijven wat er precies  aanwezig is. Denk aan gebruikt leidingwerk 
en diameter van het leidingwerk. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Wilt u ondergrondse of bovengrondse beregening (omcirkel uw wens)? 

- Ondergrondse 
- Bovengrondse 

 
 
Welke soort leiding wilt u? 

- Pvc 
- HDPE /ZPE 
- Staal 
- Anders namelijk:  

____________________________________________________________________ 
 
Uw gewenste beregeningsinstallatie (omcirkel uw wens)? 
 

- Elektrisch bediende installatie   
- Hand bediende installatie 

 
Locatie van de elektrische magneetventielen(omcirkel uw wens)? 

- Buiten (ventieldoos / put) 
- Binnen (garage)  

 
 
Opmerkingen: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Het tuinontwerp: 
Maak een schets van uw tuin. Begin de schets van uw tuin door het huis en de 
omtrek van uw terrein te tekenen. Teken de looppaden, terrassen, schuren etc. door 
een hoek van het huis als referentiepunt te gebruiken. Geef ook de positie aan van 
bomen, struiken borders / bloembedden en zeer belangrijk de gebieden die u 
beregent wilt hebben. 

Probeer een zo nauwkeurig mogelijke plattegrond te maken. 
 

 
 


