
Een zwembad bouwen? 
Maak uw droom waar

www.zwembad-bouwers.be



Een zwembad bouwen komt neer op een verhoging van 

uw levenskwaliteit gedurende talrijke jaren: kostbare 

momenten met familie of vrienden, ontspanning, sport 

en gezondheid. Bovendien verhoogt het de waarde van 

uw eigendom.

In de lijn met de nieuwe trends voldoen de 

zwembadprofessionals aan uw verwachtingen door 

zwembaden als volwaardige leefruimtes in te richten en 

zo de andere ruimtes in het huis aan te vullen.

Er slechts 30 minuten per dag van genieten herlaadt 

de batterijen en zorgt voor stressvermindering. 

Zelfs voor kleine zwembaden zijn er faciliteiten om 

van het zwembad een echte sportruimte te maken 

(tegenstroomzwemmen, zwembaan, aquabike, etc.).

Last but not least, een zwembad draagt bij tot de 

algemene esthetische waarde van uw tuin of woning. 

Een geslaagd zwembadproject past perfect in uw 

beschikbare ruimte, wat ook de grootte ervan is. 



Een zwembad bouwen doet u niet zomaar. Laat uw project rijpen door reeds 

vanaf de herfst te overleggen met uw algemene aannemer gespecialiseerd in 

het bouwen van zwembaden.

Hij kan alle vragen die u zich stelt met u bespreken:

 Is mijn grond wel geschikt ? 

 Moet ik over een bouwvergunning  beschikken ?

 Welk budget moet ik voorzien ?

 Zal ik reeds bij de eerste zonnestralen van mijn zwembad kunnen genieten?

 Welk soort zwembad past het best bij mij ?

 Verbruikt een zwembad veel water ?

 Hoe het energieverbruik onder controle houden ?
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Voor het bouwen of het onderhouden van uw zwembad, kan u vertrouwen 

op de ervaring en knowhow van een erkende zwembadbouwer aangesloten 

bij de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers.

Door u garanties te bieden op het vlak van kwaliteit en verantwoordelijk-

heid, zal hij u helpen bij het waarmaken van uw droom. Niet alleen krijgt 

u het voordeel van een onpartijdig advies, maar ook van een duidelijke 

en gedetailleerde offerte, een begeleiding tijdens het bouwproces, een 

verzekering inzake de tienjarige aansprakelijkheid, en een kwaliteitsvolle 

klantenservice.
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