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Veel voorkomende problemen en storingen 
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Het lucht blijft uit het luchtventiel van de jacuzzi 
lopen! 

Drukt het midden van het ventiel in  (fig.1) en draait deze een kwart 
slag naar links of rechts (kan allebei) zodat deze sluit. 

Er blijft lucht uit de jacuzzi lopen, wat kan ik 
doen? 

Dit komt regelmatig voor. Vaak blijkt dat de lucht-vulslang nog in het 
ventiel zit. Koppel deze slang los van het ventiel op de jacuzzi en de 
pompunit, als het ventiel (fig. 1) dan nog lekt, lees dan de oplossing 
hier boven. Draai de afsluitdop weer op de pompunit en op het 
ventiel van de jacuzzi(fig. 1) 

Ik krijg het lucht niet uit de jacuzzi! Sluit de luchtslang aan op de voorkant van de pomp en op de jacuzzi. 
(zie tweede video “jacuzzi opzetten” op de website) 

Hoe laat ik het water uit de jacuzzi lopen? 
Het water loopt niet via de tuinslang uit de 
jacuzzi? 

Dit doet u door de dop aan de binnenkant (fig. 2) van de bodem te 
openen en aan de buitenkant (fig. 3 helemaal onderop) te openen. 
Middels de meegeleverde adapter kan hier ook een tuinslang op 
worden aangesloten (fig. 4), gebruik geen flexibele tuinslag zoals 
afgebeeld (fig. 5) maar een gewone harde tuinslag.  

Er is een lekkage ontstaan, wat moet ik doen? Sluit het lek tijdelijk met een stukje tape en meld de lekkage aan de 
verhuurder. 

Moet de pompunit op een geaard stopcontact  
worden aangesloten? 

Ja, en zorg voor een vrije stopcontact dus een die niet door andere  
zware apparatuur wordt gebruikt. 

Kan de jacuzzi/spa altijd buiten blijven staan? Nee, de jacuzzi/spa en toebehoren mogen niet blootgesteld worden 
aan temperaturen onder 5C°. Bij temperaturen onder de 5°C dient u 
er voor te zorgen dat gehuurde materialen in een ruimte worden 
geplaatst dan wel opgeslagen, die warmer is dan 5°C. 

Hoe zit het met de reiniging? 

 

We verwachten van u dat de jacuzzi’s door u schoon en droog 
worden teruggebracht. Er mag geen zand/aarde/grind e.d. in de 
jacuzzi achterblijven. Indien de materialen niet droog en/of schoon 
zijn terug geven zullen minimaal de volgende bedragen op de borg 
worden ingehouden;  
Jacuzzi reinigen/drogen €30 
Jacuzzi cover reinigen/drogen €12,50 
Jacuzzi onderzeil rond reinigen/drogen €10 
Jacuzzi niet goed gevouwen €15* 
Zand/Aarde/Grind/Vuil niet verwijderd vanaf €30* 
Zware bevuiling minimaal €25* 
*Dit geld voor alle huurders dus ook als u voor 
schoonmaken/drogen heeft betaald. 

 

https://eenjacuzzihuren.nl/jacuzzi-bubbelbad-opzetten/

