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Bewaar deze handleiding goed ! 

Het bevat informatie voor nu en de toekomst 
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1. Fabrikant 

 

Naam     : Inter-fab Inc. 

Adres     : 3050 S.Alvernon Way 

       Tucson, Arizona 

       U.S.A. 

Contact gegevens   : Tel.   : 001-5207907040 

       Fax nr  : 001-5207907127 

  

     

2. Importeur 

 

Naam     : Zwembad-DHZ 

Adres     : Kwikstaart 28 

       2991Mj Barendrecht 

        Nederland 

Contact gegevens   : Tel.  06-39012895 

        e-mail : info@zwembad-DHZ.nl 

 

Kamer van Koophandel nr  : 54511232 

Belastingnummer   : NL851333801B01 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze handleiding mag zonder schriftelijke toestemming van Zwembad-DHZ worden gereproduceerd of 

op enige andere wijze door derden worden gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zwembad-DHZ.nl
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3. Beschrijving van het product 

De Zoomerang™ is een glijbaan alleen bedoeld voor plaatsing en gebruik bij 

(bouwkundige) prive-zwembaden die  ingegraven zijn in de grond. De Zoomerang™ 

worden geleverd in losse onderdelen waarbij de eindgebruiker de keuze heeft om de 

Zoomerang™ zelf samen te stellen en te plaatsen, dit te laten doen door een 

professioneel zwembadbedrijf of door Zwembad-DHZ 

 

De Zoomerang™ is voorzien van het “zoom flume™ water delivery system” wat er 

voor zorgt dat de glijbaan vanaf de “entry-sectie” voorziet van water en daarmee voor 

een betere en snellere afdaling zorgt. De watertoevoer van het “zoom flume™ water 

delivery system”  kan door middel van de inspuiters van het zwembad, een bypass 

van de bestaande zwembadpomp of door een aparte pomp te installeren.  

Een slang, adapter en 2 klemmen voor de “zoom flume™ water delivery system” is 

onderdeel van de levering. 

 

De Zoomerang™ is een vast opgestelde glijbaan die verankerd moet worden aan 

een betonnen fundering. Hiervoor dienen altijd de plaatselijke bouwverordeningen en 

regelgeving in acht te worden genomen. De importeur neemt hiervoor geen 

verantwoording. 

 

Iedereen die de Zoomerang™ gebruikt moet op de hoogte zijn van de mogelijkheden 

en limitaties tijdens gebruik zoals deze zijn vermeld in deze gebruiksaanwijzing.  

 

Glij alleen in de zittende positie met de benen en gezicht voorwaards. Alle gebruikers 

moeten in bezit zijn van minimaal het zwemdiploma “A”. 

 

De Zoomerang™ is alleen verkrijgbaar met een rechtse draai en in de kleur wit. 

 

Zwembad-DHZ heeft er alles aan gedaan om deze gebruiksaanwijzing en 

montagehandleiding zo duidelijk mogelijk op te stellen. Heeft u toch nog vragen of 

opmerkingen neemt u dan contact op met uw leverancier of Zwembad-DHZ. We 

staan u graag te woord. 

 

Bewaar deze handleiding goed op een bereikbare, droge lokatie! U dient hem goed 

door te nemen voordat u de Zoomerang™ gaat samenstellen, plaatsen en gebruiken.  
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Gebruikte veiligheidssymbolen:  

 

 

 

WAARSCHUWING! De gebruiker kan in sommige gevallen zichzelf (ernstig) 
verwonden of het product ernstig beschadigen. Een waarschuwing wijst 
op zulke schade als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert 
 

 

VOORZICHTIG! Het product kan gevaar lopen.Voorzichtig’ duidt op schade aan het 
Product als de gebruiker de procedures niet zorgvuldig uitvoert. 
 
 

 

LET OP! 
Dit is een opmerking met aanvullende informatie voor de gebruiker. Een opmerking 
maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen. 
 
 

   
TIP 
Geeft de gebruiker suggesties en adviezen om bepaalde taken gemakkelijker of 
handiger uit te voeren. 
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4. Samenstellings tekening 

Figuur 1 
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5. Onderdelenlijst 
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Onderstaand overzicht correspondeerd met de tekening op voorgaande pagina (hoofdstuk 4) 

 

Item Onderdeel Omschrijving 

aantallen 

Z
M

-H
1

-S
S

 

Z
M

-H
2

-S
S

 

Z
M

 

1 ZM-R Zoomerang™ afdaling   1 

2 ZM-B Flume voetstuk   1 

3 ZM-Ladder Zoomerang™ ladderrail   2 

4 ZM-T Zoomerang™ ladder trede   3 

5 ZM-HR Zoomerang™ handrail   2 

6 LADDER ESCUTCHEONS Ladder rozetten   2 

7 H-.463 X .310 CAP Grijze beschermkap  3  

8 H-.562 X .390 CAP Grijze beschermkap  3  

9 H-NYLON BUSHING .500 OD x .257 ID nylon ring  3  

10 H-SS ¼ FLAT W ¼” sluitring RVS  6  

11 H-SS ¼ H C/S ¼” x 1-1/4” zeskantbout RVS  3  

12 H-SS ¼ H NUT ¼” zeskantmoer RVS  3  

13 H-SS 3/8 FLT WASHER 3/8” x 1” sluitring RVS 4   

14 H-SS 3/8 F NUT 3/8” zeskantmoer RVS  1  

15 H-SS 3/8 WEDGE 3/8”x 2-3/4” wiganker met moer 

en ring RVS 

4 3  

16 H-SS 3/8 X 3 TAP 3/8” x 3” zeskant tapbout RVS 4   

17 H-SS 5/16 BOLT 5/16” bolkop-bout RVS 6   

18 H-SS 5/16 F WAS 5/16” sluitring RVS 6   

19 H-SS 5/16 H NUT 5/16” zeskantmoer RVS 6   

20 H-VINYL NUT CAP 1-5/8” x ½” witte vinyl dop 2   

21 H-ANTI-SEIZE Smeermiddel    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ontvangst van het product 
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Afmeting  : LxBxH =  182x84x52 cm 

Gewicht  : 30 kg 

 

 

Let op : in dit vak bevinden zich de 3 traptreden 

    

    

De Zoomerang™ worden geleverd in losse onderdelen. Controleer altijd uw levering 

aan de hand van uw bestelling en onderdelenlijst zoals vermeld in hoofdstuk 5. Bij 

afwijkingen en/of beschadigingen dient u binnen 2 dagen dit te melden aan uw 

verkoper.  

 

7. Montagehandleiding 



Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Zoomerang / 25 februari 2015 rev. 0 Pagina 10 
 

 

a. Algemeen 

Neem altijd de volgende waarschuwingen in acht: 

 Indien u zich niet houd aan de installatie-beschrijving kan dit leiden tot 

persoonlijk letsel en schade aan omgeving; 

 Elke glijbaan moet worden geaard. Informeer uzelf over de plaatselijke 

vereisten; 

 De Zoomerang™ mag op geen enkele wijze aangepast worden anders dan 

in de handleiding staat beschreven; 

 De entry-sectie van de Zoomerang™ moet na installatie altijd waterpas 

zijn; 

 Boor nooit extra gaten in de Zoomerang™ en/of zijn onderdelen. Dit 

verzwakt de constructie en kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan 

omgeving. 

 Mag de ZOOMERANG™ niet worden gebruikt, zorg dan voor een 

deugdelijke blokkering zodat kinderen er niet vanaf kunnen glijden. 

Bijvoorbeeld als het zwembad in de winter leeg is gemaakt of bij 

beschadigingen aan de ZOOMERANG™. 

 

b. Plaatsbepaling 

Om te bepalen waar u de Zoomerang™ kunt plaatsen dient u met het volgende 

rekening te houden : 

 De Zoomerang™ moet altijd op een stabiele betonnen ondergrond (zie 

hoofdstuk 7-f) bij het zwembad worden geplaatst;  

 Vanaf het rotatiepunt dient de glijbaan minimaal 8 cm over de zwembadrand 

geplaatst te worden, zie figuur 2; 

 De aanbevolen vrije ruimte rondom de Zoomerang™ is minimaal 244 cm x 

122 cm. zijn, zie figuur 2; 

 Houdt rekening met de vrije uitloopzone, zie hoofdstuk 7-c. 

 
 

 

 

 

 

figuur 2 
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c. vrije uitloopzones 

Een minimale waterdiepte van 92 cm onder de uittrede van de glijbaan is vereist, 

welke tot een diepte van 107 cm verloopt over een afstand van 137 cm vanaf de 

wand van het zwembad, zie punt A.  Daarna moet een minimale waterdiepte van 107 

cm worden gehandhaafd over een afstand van 107 cm over de hardlijn van de 

glijbaan. Deze diepte moet ook 92 cm in beide richtingen vanaf de hartlijn van de 

glijbaan worden aangehouden. 
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d. Gereedschappen 

Alle glijbanen van Inter-fab zijn gefabriceerd volgens de amerikaanse standaard. Dit 

houdt onder andere in dat alle bevestigingsmaterialen ook een Amerikaanse 

maatvoering hebben. Dit resulteert dat gereedschappen andere maten hebben dan 

in europa standaard is. 

 

 

Voor de montage van de Zoomerang™ zijn de volgende gereedschappen nodig: 

 Hamer 

 Klopboor machine 

 Steenboor 3/8” 

 Dopsleutel 7/16” 

 Dopsleutel 9/16” 

 Steek-ring sleutel 7/16”  

 Steek-ring sleutel 1/2” 

 Stift / potlood 

 

Gereedschappen met amerikaanse maatvoering zijn te verkrijgen bij de professionele  

ijzerhandel. 
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e. Samenstellen glijbaan 

 

Voor de samenstellingstekening, onderdelen en bevestigingsmiddelen van de 

Zoomerang™ zie hoofdstuk 4 en 5. 

 

Voor de benodigde gereedschappen zie hoofdstuk 7-d 

 

TIP: maak de kartonnen doos plat en gebruik deze als werkplek. Verwijder wel alle 

stalen krammen ! Dit voorkomt beschadigingen aan de onderdelen. 

 

STAP 1: 

 

Plaats het voetstuk (pos 2) in de afdaling (pos1) en zet de gaten in lijn.  

 

 
 

Neem de RVS zeskantbout (pos 11) en voorzie deze van de sluitring (pos 10) en 

vervolgens de nylon ring (pos 9). Tik deze vervolgens van buitenaf in de het 

uitgelijnde gat. Herhaal dit ook voor de andere 2 gaten. 

 

   
 

Plaats aan de binnenzijde van het voetstuk de sluitring (pos 10) en vervolgens de 

zeskant op de zeskanbout en zet deze vast met behulp van de steek-ring sleutel 

7/16”. Herhaal dit ook voor de andere 2 zeskantbouten.  
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Plaats de 3 grijze eindkapjes (pos 7) over de 3 zeskantbouten. 

 

 
 

STAP 2: 

 

Schuif de rozetten (pos 6) over de ladderrail (pos 3) voorafgaand aan de montage 

van de treden (pos 4).  

De rozetten bedekken de montageflenzen en wigankers aan de onderkant van de 

ladder. 

 

 
 

Plaats de witte eindkappen (pos 20) op de uiteinde van de ladderrail 

 



Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Zoomerang / 25 februari 2015 rev. 0 Pagina 15 
 

 
 

Plaats de bovenste traptrede (pos 4) aan 1 ladderrail: de traptrede kan maar op 1 

manier worden bevestigd en dient evenredig te lopen met de bestrating. Kijk hiervoor 

naar de uitsparing in de zijkant van de traptrede. Monteer de bolkop-bout (pos  17) 

door de ladderrail heen en plaats vervolgens de sluitring (pos 18) en zeskantboer 

(pos 19) aan de binnenzijde van de traptrede op de bolkop-bout. Zet de moer 

handvast. Monteer de andere zijde van de traptrede aan de 2e ladderrail mbv de 

bolkopbout, sluitring en moer. Herhaal dit ook voor de andere 2 traptreden.  

Let op: zet de traptreden nog niet definitief vast. 

 

     
 

 
 

Zet de glijbaan rechtop op het voetstuk en plaats de samengestelde ladder onder de 

afdaling. Zet de gaten in de ladder en afdaling in 1 lijn. Hou de handrail (pos 5) boven 

de afdaling met de schuine zijde naar voren gericht. Schuif de zeskantbout (pos 16) 

vanaf de onderzijde door de ladder en de afdaling heen en in de handrail. Draai de 

zeskantbout met de hand aan met ongeveer 6 windingen. Schuif de 2e zeskantbout 

door het andere gat van de ladderrail en afdaling en draai deze met de hand vast in 
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de handrail. Herhaal dit voor de andere zijde. Zet nu alle bouten vast van de 

ladderrail en de 3 traptrede zodat de  Zoomerang™ volledig is uitgelijnd. 

 

 
 

STAP 3: 

 

BELANGRIJK: Voordat de Zoomerang™ definitief vastgezet kan worden op de 

ondergrond lees eerst hoofdstuk 7-b, 7-c en 7-f door. 

 

TIP: zet de rozetten van de ladderrails tijdelijk vast aan de onderste trede met behulp 

van plakband.  

 

De Zoomerang™ wordt met behulp van wigankers definitief vastgezet aan de 

ondergrond. Om de plaats te bepalen van deze gaten plaatst u de Zoomerang™ op 

zijn definitieve lokatie en markeer met behulp van een stift of potlood de 3 gaten van 

het voetstuk en de 2 gaten per ladderrail. Haal de Zoomerang™ weg en boor de 

gaten op de juiste diepte. Het is belangrijk om de gaten loodrecht op de bestrating te 

boren: de bestrating kan aflopen. Voor de diepte van de gaten zie hoofdstuk 7-f. 

Verwijder boorgruis uit de gaten. Monteer de wigankers (pos 15) in de gaten en 

plaats de Zoomerang™ over de wigankers. Monteer de sluitring en moer en zet de 

Zoomerang™ definitief vast. Plaats de 3 grijze beschermkapjes (pos 8) over de 

wigankers van het voetstuk. Plaats de rozetten (pos 6) over de wigankers van de 

ladderrails. 

 

TIP: gebruik bij elke draadverbinding een beetje anti-seize smeermiddel (pos 21) 

TIP: op de web-site van Inter-fab staat ook de instructievideo van de Zoomerang™ 

 

f. Ondergrond ten behoeve van definitieve plaatsing 

Figuur 3 laat een voorbeeld zien van de minimale benodigde oppervlakte van de 

betonnen ondergrond per steun (betonpoer) van de Zoomerang™. De positionering 

van de glijbaan ten opzichte van het zwembad kan varieren en dus ook de 

plaatsbepaling van de betonpoeren.  
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Tip: Indien u de watertoevoer ondergronds wilt wegwerken dient u een speciale 

flexibele slang toe te passen die hiervoor geschikt is. Uw zwembadleverancier kunt u 

hierover informeren. 

 
Figuur 3 

 

 

 
 

De betonpoer bij de trap moet een minimale afmetingen hebben van: 

LxBxD = 85x30x30 cm (Lengte x breedte x diepte) 

 

De betonpoer bij het voetstuk moet een minimale afmetingen hebben van: 

LxBxD = 60x60x30 cm (Lengte x breedte x diepte) 
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Figuur 4 laat het zijaanzicht zien van de betonpoer en de wigankers (pos 15). 

Bestrating op de betonpoer mag maximaal 7,5 cm dik zijn en een vaste aanhechting 

hebben aan de betonpoeren zoals bijvoorbeeld mortel, specie of tegellijm. De 

maximale dikte hiervan is 9 mm. 

 

 
Figuur 4 

 

 
 

Tip: voordat u de betonpoeren stort kunt u de glijbaan eerst los plaatsen en 

zodoende de gewenste lokatie bepalen. 

TIP: gebruik bij elke draadverbinding anti-seize smeermiddel (pos 21) 

 

 

Montage wigankers voor ladderbevesting: 

Van de 17,5 cm lengte van de wigankers dient er 2,5 cm boven de bestrating en/of 

betonpoer uit te komen. Daarvoor dient er dus een gat geboord te worden van 15 cm 

diep in de bestrating en/of betonpoer 

 

Montage wigankers voor voetstuk: 

Van de 17,5 cm lengte van de wigankers dient er 4,0 cm boven de bestrating en/of 

betonpoer uit te komen. Daarvoor dient er dus een gat geboord te worden van 13,5  

cm diep in de bestrating en/of betonpoer 
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Let op : de meegeleverde wigankers pos 15 moeten mogelijk vervangen worden door 

wigankers met een langere lengte, aangepast aan uw individuele omstandigheden.  

 
De fundering die nodig is voor de Zoomerang™ geschied onder verantwoording van 

de klant zelf,  met inachtname van de lokale bouwregelementen en vergunningen 

alsmede vrije uitloopzone (zie hoofdstuk 8.2). Materiaalsoort van de beton als ook 

eventuele eventuele wapening kan bij uw lokale constructeur worden aangevraagd. 

 

Ten allen tijde kan de uw zwembad-leverancier of Zwembad-DHZ hier medewerking 

aan verlenen maar is geen onderdeel van de aanschaf van de ZOOMERANG™.   

 

g. Aansluiten watervoorziening “zoom flume™ water delivery 
system” 

 
De ZOOMERANG™ is voorzien van het unieke “zoom flume™ water delivery 

system”. Dit systeem zorgt ervoor dat gebruikers van de ZOOMERANG™ een snelle 

en comfortabele afdaling hebben.  

 

In de afdaling van de ZOOMERANG™ zit een aansluiting voor een slangtule waarop 

met behulp van een klem de slang wordt aangesloten.  
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De bijgeleverde adapter kan worden gemonteerd op de inspuiter van uw zwembad. 

Hiervoor dient wel de “bal” uit de inspuiter te worden verwijderd.  

 

      
 

 
 

Zet uw zwembadpomp aan en controleer of de benodigde waterhoeveelheid van 3,5 

– 6m3/h gehaald wordt. U kunt dit ook berekenen door de capaciteit van uw 

zwembadpomp te delen door het aantal inspuiters in uw zwembad of door het 

plaatsen van een flowmeter. 
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8. Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies 

Voordat men de ZOOMERANG™ mag gebruiken moeten alle gebruikers zich op de 

hoogte stellen van de volgende voorzorgsmaatregelen en instructies: 

 

 De toepassing voor de ZOOMERANG™ geldt alleen voor ingegraven 

bouwkundige zwembaden. Elke andere toepassing is verboden 

 U heeft minimaal zwemdiploma A/B/C of u kunt aantoonbaar zwemmen in 

diep water 

 Overtuig uzelf dat u de ZOOMERANG™ mag gebruiken van de eigenaar 

 Controleer of er water in het zwembad aanwezig is en dat deze op het juiste 

nivo is. 

 Controleer of van de ZOOMERANG™ ook het “zoom flume™ water delivery 

system”  aanstaat 

 Voordat u van de ZOOMERANG™ afgaat, controleer of er niemand in de vrije 

uitloop-zone aanwezig is 

 Wees bewust dat de glijbaan glad is bij het benaderen en gaan zitten in de 

glijbaan 

 U moet altijd zittend en met uw voeten vooruit van de glijbaan af 
 Er mag altijd maar 1 persoon tegelijk van de glijbaan af 

 U verlaat de vrije uitloop-zone direct 

 Maximale gewicht van de glijder voor de ZOOMERANG™-1 is 90 kg 
 Wees op de hoogte van het zwembad, zoals de diepte en vorm, voordat u 

gebruik maakt van de glijbaan.  

 De glijbaan mag alleen gebruikt worden als de vrije uitloop is gewaarborgt, zie 

tekening vrije uitloop. Ook onderwater moet het vrij zijn! 

 Het is niet toegestaan “wild” te doen op de glijbaan 

 Het is niet toegestaan om op de glijbaan te staan, op te springen of vanaf te 

springen 

 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van rafts, banden of andere 

middelen om te glijden vanaf de glijbaan.  

 Glij niet door of op objecten zoals rafts, banden etc 

 U mag geen gebruik maken van de glijbaan als u zwanger bent, gehandicapt, 

rugproblemen, hart problemen etc zonder toestemming van uw dokter 

 U mag geen gebruik maken van de glijbaan als u hoogtevrees heeft 

 U mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere verdovende 

middelen 
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 Mag de ZOOMERANG™ niet worden gebruikt, zorg dan voor een deugdelijke 

blokkering zodat kinderen er niet vanaf kunnen glijden. Bijvoorbeeld als het 

zwembad in de winter leeg is gemaakt of bij beschadigingen aan de 

ZOOMERANG™. U kunt hiervoor een speciale, voor de Zoomerang op maat 

gemaakte afdekhoes toepassen. 

 

 

9. Onderhouds programma 

De ZOOMERANG™ heeft periodiek onderhoud nodig om hem als nieuw te laten 

uitzien, verlengen van de levensduur en maximaal glij-plezier te waarborgen:  

 

 De ZOOMERANG™ dient u maandelijks, of vaker indien nodig, te reinigen 

 Was alleen met een milde zeep zoals afwaszeep; vermijdt geconcentreerde 

sterke reinigers of schuurmiddelen. Vermijd alkalische- en zure reinigers. 

Vermijd bleekmiddelen en ammonia. Wij adviseren Turtle Wax FG1875 

hoogglans shampoo met een Turtle Wax green line spons XL. 

 Minimaal 2 keer per jaar dient u de ZOOMERANG™ te waxen met “Turtle Wax 

TW23” met een Turtle Wax green line microvezeldoek. U doet dit het beste aan 

het begin en einde van het zwembadseizoen en tussendoor indien 

noodzakelijk.  

 Voorkom ten alle tijden dat er schoonmaakmiddelen in het zwembadwater 

terecht komt. 

 Wordt de ZOOMERANG™ langere tijd niet gebruikt kunt u deze ook afdekken 

met een afdekhoes, te verkrijgen bij uw zwembad-leverancier. 

 

 

 

10. Periodieke inspectie 

Nadat u uw ZOOMERANG™ heeft gemonteerd en ingebruik heeft genomen 

adviseren wij u de eerste 5 dagen dat de glijbaan wordt gebruikt te controleren op de 

volgende punten : 

 Scheurvorming in beton / fundatie 

 Scheurvorming in de glijbaan onderdelen  

 Loszittende bouten en moeren van de fundatie en railing 

 Loszittende bouten en moeren van de glijbaan onderdelen onderling 

 

Nadat u uw Zoomerang™ heeft gemonteerd en ingebruik heeft genomen adviseren 

wij u jaarlijks deze door uw tussenpersoon of Zwembad-DHZ te laten controleren.  
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11. Garantie 

De onderstaande garantievoorwaarden zijn van toepassing bij levering, montage en 

gebruik van de ZOOMERANG™. 

 

 De garantieperiode van ZOOMERANG™ gaat in op het moment van levering 

aan klant; 

 De garantieperiode is geldig tot 1 jaar na levering aan klant; 

 De garantie heeft alleen betrekking op fabricagefouten;  

 Zwembad-DHZ of verkoper zal vervangende onderdelen verzorgen indien dit 

ontstaan is door verkeerde fabricage en/of materiaaldefecten; 

 Garantie wordt niet gegeven op arbeid die benodigd is voor het vervangen van 

onderdelen zoals gesteld in bovenstaande; 

 Indien reparaties en/of vervangende onderdelen niet toepasbaar zijn, zal tot 

een maximaal bedrag van de aanschaf van de onderdelen vergoed worden 

 Garantie vervalt bij verkeerde montage, verkeerd gebruik en/of geen of te 

weinig onderhoud aan de ZOOMERANG™; 

 Garantie vervalt bij het zonder schriftelijke toestemming van Zwembad-DHZ 

uitvoeren van modificaties aan de ZOOMERANG™; 

 Garantie vervalt indien er wordt afgeweken van het ontwerp en montageplan 

zoals in deze handleiding is beschreven;  

 Garantie vervalt indien de oorzaak geschied door natuurrampen, opzettelijk 

toedienen van schades, aardbevingen etc; 

 De Zoomerang™ is alleen toegestaan voor gebruik bij privé-zwembaden; 

 Montage van de ZOOMERANG™ geschied onder verantwoording van de 

klant zelf; 

 Montage van de ZOOMERANG™ geschied onder verantwoording van de 

installateur indien de klant dit door de installateur heeft laten uitvoeren;  

 Garantie is niet overdraagbaar en valt alleen onder de originele koper; 

 Bij schade en/of gebreken dient de klant dit schriftelijk binnen 3 dagen te 

melden, onderbouwd door een uitgebreide omschrijving en indien mogelijk 

foto’s; 
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12. Storingen, beschadigingen en reparaties 

Maak geen gebruik van de ZOOMERANG™ indien u storingen heeft aan de 

watertoevoer, als er visuele beschadigingen en/of scheuren zijn aan de glijbaan (en 

al haar onderdelen) en bij visuele beschadigingen en/of scheuren met de fundatie. 

Blokkeer direct de toegang van de glijbaan zodat niemand er ongezien gebruik van 

kan maken! 

 

Neem altijd contact op met uw installateur, leverancier of Zwembad-DHZ bij 

scheuren, storingen en beschadigingen. 

 

 

13. Afdanken / milieu 

De verpakking waarin de ZOOMERANG™ geleverd wordt bestaat uit karton en 
papier. Deze materialen dient u gescheiden aan te bieden bij uw afvalaanbiedstation. 
 
Indien u de ZOOMERANG™ definitief wilt verwijderen en afdanken moet u zich 
houden aan het verwerken van de verschillende materialen waaruit de 
ZOOMERANG™ bestaat.  

 
Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente en/of lokale afvalverwerker hoe u de 
verschillende materialen wilt aanbieden 

 


