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ZEKER VAN WATER

WATER-LINK
zeker van water

De wereld kan niet zonder water. Zowel de mens, als zijn
bedrijf en zijn leefomgeving moeten te allen tijde beschikken
over water van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en in
de juiste hoeveelheid. Dit water moet geleverd worden binnen
de veiligheid van weldoordachte infrastructuren voor aan- en
afvoer.
Water-link biedt die zekerheid door de productie, distributie
en recycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze
en werkt aan intelligente oplossingen om iedereen en alles,
altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen
inspireren om de kracht van water écht te benutten.

LEK OPSPOREN
Kraan

Toilet

•

•
•
•

•

•

Controleer de kraan, de
monding van de kraan
en de doucheslang op
waterverlies.
Een druppende kraan
kost je al gauw 100
liter water per dag. Dit
zijn ongeveer 10 volle
emmers drinkwater.
Controleer of het afsluitleertje of -rubbertje versleten is.
Keramische kranen zijn hier niet van voorzien.

Boiler
•

Overdrukventiel sluit niet.

maakt geluid (maar niet altijd)
kalkstrepen
test: leg een stukje toiletpapier net onder de rand van het
toilet. Wordt dit vochtig dan heb je waarschijnlijk een lek.

LEK OPSPOREN VIA DE METER
1. Stop alle gekende verbruiken.
Laat de wasmachine of vaatwas niet werken
en open geen kranen.

5. Verschillend? Dan heeft u waarschijnlijk
een lek!
6. Onderzoek zelf de oorzaak van de lek of
contacteer een loodgieter.

2. Noteer alle cijfers van de watermeter

7. Boiler overloop? Een warmwaterboiler kan
bij overdruk heet water lozen via het overdrukventiel.

Uur: ...../.....

3. Observeer de watermeter gedurende
twee uur of verbruik tijdens de nacht geen
water.
4. Schrijf de meterstand opnieuw op.
Uur: ...../.....

DIGITALE WATERMETER
Hoe?
Om jouw verbruiken te kunnen opvolgen, dien je
in te loggen op ‘mijn water-link’. Kies daarna bij
“Mijn Verbruik” voor “Verbruik Raadplegen”.
Klik dan bovenaan op “Je maandelijks verbruik
opvolgen” om jouw verbruiken en meldingen te
raadplegen.

Voortaan kan je jouw maand- en dagverbruiken opvolgen via mijn water-link.

Kom je voor de eerste keer op mijn water-link?
Dan dien je je eerst te registreren.

https://mijnwater-link.be/aanmelden/

Hierdoor krijg je:
1. Meer inzicht: Je kan jouw verbruik online
opvolgen en krijgt hierdoor meer controle over
jouw waterfactuur.
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2. Minder waterschade: Je ziet meldingen van
afwijkingen in jouw verbruik, mogelijks door
een lek of breuk in de waterleiding. Op die
manier kan je eventuele schade en een
onaangename verrassing op jouw eindfactuur
voorkomen.

Hebt u nog vragen?
Neem dan een kijkje op onze website of contacteer www.water-link.be/contact.

