
 

SEPTICTANKS 

Algemene regels 

De septictanks dienen zo dicht mogelijk tegen het gebouw geïnstalleerd te worden. 

De septictanks kunnen alleen ondergronds geplaatst worden. Voor bovengrondse of 

halfondergrondse plaatsing is er een aangepaste instructie 

De tanks zijn niet overrijdbaar en dienen derhalve buiten het bereik van elke vracht op wielen of 

andere statische belasting te worden geplaatst ( behalve buitengewone voorzorgen zoals 

betonplaatafdekking ed) 

Alle toestellen moeten worden voorzien van dak-ventilatie (minimaal 75 mm) om anaerobe 

gisttingsgassen af te voeren. 

Hemelwater ( regen, sneeuw, hagel) mag niet in de put terecht komen 

Ondergrondseplaatsing 

1) De installatiezone afbakenen 

2) De bovenste laag voorzichtig afscheppen en apart houden om later terug te brengen als 

afwerking ( 20 cm) 

3) Overige aarde uit de opgraving verwijderen 

4) De bodem van de uitgraving bedekken met 15 cm gestabiliseerd zand ( droog zand cement 

mengsel,  per 1m3 zand , 200 kg cement) 

5) Voor bijzondere gevallen zoals hoog grondwaterpeil, aannemer raadplegen 

6) De aansluitbuizen tussen de woning en de tank  dienen een helling (afschot) van 2-4% te 

hebben. 

7) De tank plaatsen 

8) Rondom de tank opvullen met 20 cm breed gestabiliseerd zand (droog zand cement 

mengsel), vrij van puntige voorwerpen. 

9) Het zand in lagen van 20 cm aanbrengen en daarbij steeds de tank met 20 cm water vullen 

om de drukkrachten in evenwicht te houden. 

10) Het geheel afwerken met de apart gelegde toplaag, deksels bereikbaar houden 

11) Geen beplanting op de tank aanbrengen 

12) De maximale tank diepte: 60 cm vanaf de bovenzijde van de tank tot aan het maaiveld  



 

13) ( grondoppervlak). De tank mag niet in het grondwater liggen zonder aanpassingen daarvoor 

gedaan te hebben. Overleg hiervoor schriftelijk met Tankgigant Nederland BV.

 

14) Gebruik voor diepere ondergrondse plaatsing maximaal 3 opzetstukken. Deze zijn tegen 

meerprijs apart verkrijgbaar  

 

 

De tanks zijn absoluut niet overrijdbaar met een vervoermiddel of ander zwaarder dan 200 kg , pas 

daar voor op! 


