
 

 

Geachte huurder(s) lees deze brief goed en aandachtig door,                                                                                    Aug./Okt. 2021 

OPZETTEN JACUZZI: 

In de meegeleverde koffer vind u de handleiding voor het opzetten van de jacuzzi. Mocht u de handleiding niet helemaal 

begrijpen, er staan instructievideo’s op onze website in het menu rechtsboven klik u aan de rechterkant op “Veel gestelde 

vragen” en dan op -Jacuzzi opzetten. Heeft u nog andere vragen kijk dan eerst op de website in het menu rechtsboven en 

klik op de tekst “Veel gestelde vragen”. 

Om zoveel mogelijk problemen te vermijden het volgende; 

E90 STORING VOORKOMEN: 

-Om E90 Storingen te voorkomen is het belangrijk dat het water in de jacuzzi vrij blijft van vuil zoals zand, aarde, grind e.d. 

stap dus niet in de jacuzzi met vuil, zand e.d. aan uw voeten/lichaam. Als het filter al snel echt vies/verstopt is, dan wijst 

dat overmatig vervuild water. Mocht er een E90 storing zijn volg dan de instructies op die kunt vinden op de bladen in de 

koffer of op de website. 

-Meestal is een E90 storing op te lossen door de vervuiling te verwijderen en daarna,  terwijl de stekker in het stopcontact 

zit en de pompunit aan staat, op de RESET knop van de Stekker te drukken. Vaak helpt het ook om de stekker van de 

pompunit uit het stopcontact te halen en deze na 5/10 minuten weer terug te doen.  

-Ook kan de E90 melding worden weergeven wanneer de pomp in een te koude omgeving staat. Probeer in dat geval de 

pomp warmer te houden. 

LEKKAGES: 

Alle Jacuzzi’s zijn gecontroleerd op lekkages mocht er toch onverhoopt een lucht lekkage ontstaan dan kan deze tijdelijk 

worden gedicht door een stukje isolatie tape/plakband over de lekkage te plakken. 

GEBRUIK: 

Gebruik elke dag 1 chloor tablet, dit is verplicht vanwege de hygiëne. Vul de jacuzzi altijd met heet water (max. 40 graden! 

 

TEMPERATUUR: 

Wij raden u aan de Jacuzzi zoveel mogelijk binnen in een ruimte plaatsen die daar geschikt voor is. Mocht u de Jacuzzi 

buiten gebruiken, houd er dan rekening mee dat de opwarmduur aanzienlijk langer is, dan wanneer de Jacuzzi in een 

warme omgeving wordt geïnstalleerd. Ook bubbelen kost warmte, dus gebruik deze functie niet te lang en te vaak. Zeker 

wanneer de temperatuur beneden de 5 graden Celsius daalt, kan de pomp moeite hebben met verwarmen. Om de pomp 

wat te helpen: 1. Haal emmers koud water uit de Jacuzzi en gooi emmers heet water (max. 40 graden) in de Jacuzzi. 2. In 

de nacht de afdekhoes gebruiken. Let op: de verwarming gaat automatisch uit na 24uur gebruik en de pompunit gaat uit 

na 72uur gebruik. Indien nodig kunt u deze tijden resetten door de stekker even uit het stopcontact te halen. 

INLEVEREN JACUZZI: 

-De jacuzzi dient door alle huurders zand/aarde/prut/grind/vuil vrij en op de juiste manier opgevouwen worden 

ingeleverd, informatie hoe dit moet vind u in de koffer of op de website.  

-De buitenkant van de jacuzzi en de pompunit  en de binnenkant van de koffer dienen ook droog en schoon te zijn. 

-Zware bevuiling dient altijd door de huurder te worden gereinigd, dit geldt ook voor huurders die “Laten 

schoonmaken/drogen na huurperiode” hebben besteld.  

-Let op! Zorg dat u alle materialen terug doet in de droge koffer! Als we materialen missen dan verrekenen we dit met 

de borg. – gooi gebruikte filters weg!  

-Let op! Als u het water uit de jacuzzi wil laten lopen gebruik dan een harde tuinslang en geen flexibele tuinslang want 

daar kan u de jacuzzi niet mee laten leeg lopen.  

Bij andere meldingen kunt u een bericht sturen naar info@eenjacuzzihuren.nl, deze zullen wij tijdens openingstijden 

beantwoorden.  

Wij wensen u  veel bubbel plezier! 

EJH – EenJacuzziHuren                                                                                                                                                                       Z.o.z 



 

Belangrijkste punten op een rij. 

 

GEBRUIK; 

• Lees de sheets in de koffer (of op de website) goed door en volg deze op. 

• Bekijk de instructievideo’s op onze website. 

• Bij koud weer; indien mogelijk, plaats de jacuzzi in een overdekte/warme ruimte. 

• Vul de jacuzzi niet met koud water maar met warm water (maximaal 40 graden Celsius). 

• Bij koud weer; als de watertemperatuur te snel zakt, haal emmers water uit de jacuzzi en vul deze aan met 

warmwater. 

• Controleer altijd of de rubbers goed tussen de aansluitingen van pompunit en de jacuzzi zitten. 

• Als u de jacuzzi binnen neerzet, let dan op dat er geen waterlekkages zijn/ontstaan, u bent zelf verantwoordelijk 

voor eventuele gevolgen van waterlekkages. 

• Leg eerst het onderzeil op een vlakke en schone plek, zonde scherpe delen  Plaats de jacuzzi op het onderzeil. 

• Hou de pompunit zoveel mogelijk droog. 

• Plaats de afdekhoes over de jacuzzi als u deze niet gebruikt, dit voorkomt warmteverlies. 

• Ga schoon in de jacuzzi, dit voorkomt E90 storingen. 

• Gebruik elke dag 1 chloor tablet, dit is verplicht vanwege de hygiëne.   

• E90 storing oplossen: Terwijl de stekker in het stopcontact zit en de pompunit aan staat, op de RESET knop van de 

stekker te drukken. 

• Als de huurtijd nog minder dan 2 dagen is, dan kunt u bij een E90 storing het filter uit het filterhuis verwijderen 

en deze zonder filter terug plaatsen. 

• De pompunit schakelt zichzelf uit na 72 uur gebruik. Stekker even uit en weer in het stopcontact reset deze tijd. 

• De verwarming schakelt zichzelf uit na 24 uur. Stekker even uit en weer in het stopcontact reset deze tijd. 

• Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van de jacuzzi. 

• Lekje? plak er een stukje tape/plakband over. 

• Zwanger of ziek? Vraag uw huisarts of u wel gebruik mag maken van de jacuzzi. 

• Laat kleine kinderen niet zonder toezicht gebruik maken van de jacuzzi. 

 

OPRUIMEN; 

• Gebruik voor het laten weglopen van het water GEEN flexibele tuinslang. 

• Verwijder al het aarde, gras, zand, grind uit de jacuzzi.* 

• Maak de jacuzzi, afdekhoes en onderzeil goed schoon en droog, als u dit niet heeft mee besteld.* 

• Maak de buitenkant van de jacuzzi, afdekhoes, koffer en pomp ook schoon en droog, dit geldt voor iedereen.* 

• Volg de instructies voor het opvouwen van de jacuzzi goed op, deze vind in de koffer en op de website.* 

• Doe de rubbers en doppen terug op de jacuzzi, zodat wij dit niet hoeven te verrekenen met uw borg.* 

• Gooi het gebruikte filter weg.* 

• Zorg dat u alle gehuurde onderdelen terug brengt/geeft. * 

 

*Als deze punten niet in orde zijn of er ontbreken onderdelen dan zijn wij helaas genoodzaakt om dit te verrekenen met 

de borg. 

 

Als u na afloop van de huurperiode tevreden ben, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons bedrijf zou willen 

beoordelen via google, huren.nl  u vind in het menu rechtsboven en onder Veel gestelde vragen/Recensies  of in de balk 

bovenaan op de hoofdpagina.  


