EERSTE HULP BIJ IBA’s (collectief beheer)
Uw afvalwater wordt gezuiverd door een IBA. Het onderhoud en beheer van deze IBA gebeurt door uw rioolbeheerder.
U sloot hiervoor een overeenkomst af met de rioolbeheerder. Het gezuiverde afvalwater dient te voldoen aan de
lozingsvoorwaarden van Vlarem II. Een goede werking van uw IBA is dus belangrijk. Deze infofolder legt kort uit wat
hiervoor dient te gebeuren. Meer uitgebreide informatie vindt u op www.vlario.be/IBA of via uw rioolbeheerder.

PRINCIPE IBA
De bacteriën in een IBA eten
afvalstoffen op en zetten die om in
onschadelijke of minder schadelijke
stoffen. De zuivering bestaat uit 3
stappen: voorbezinking, beluchting
en nabezinking.

WERKING IBA
Neem de handleiding van uw IBA
goed door en vraag toelichting aan
de leverancier van de IBA.
Informeer ook uw huisgenoten of
huurders.

WAT AANSLUITEN OP IBA
Enkel huishoudelijk afvalwater.
Gebruik bij voorkeur
milieuvriendelijke producten. Zorg
dat er geen regenwater
aangesloten zit op de IBA. (bv.
water van terras/inrit)

TE VOORZIEN DOOR U ALS
EIGENAAR

JAARLIJKSE KOSTEN
De gemeentelijke - en of
bovengemeentelijke
saneringsbijdrage wordt
aangerekend via de
drinkwaterfactuur en dient voor het
onderhoud en beheer van de IBA.

ONDERHOUD IBA
De rioolbeheerder staat in voor
het onderhoud van uw IBA en kan
te allen tijde onderhoud, toezicht
en controle op de werking van de
IBA uitvoeren.

Permanente stroomtoevoer
Verzekeringsmaatschappij inlichten
Toegang tot de IBA

BELANGRIJK

ZELFCONTROLE

UW IBA IS ENKEL BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK
AFVALWATER. DIT IS GEEN VUILBAK.
GEBRUIK BIJ VOORKEUR BIOLOGISCH AFBREEKBARE
POETSPRODUCTEN

•

•
VERMIJD DAT VOLGENDE PRODUCTEN IN DE IBA KOMEN,
DEZE DODEN DE BACTERIËN IN DE IBA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schadelijke producten: javel, ammoniak, ontstopper,…
Etensresten
Vetten en oliën
Vochtige doekjes, maandverband en tampons
Verfproducten
Overschotten van geneesmiddelen
Autoproducten (olie, onderhoudsproducten)
Pesticiden

•

Doe regelmatig een visuele controle op het
gezuiverde water uit de IBA (via controleput). Als
het water transparant en bijna geurloos is, is dat
alvast een goed teken.
Bij sommige IBA-systemen krijg je storingen of
andere meldingen op een schermpje. Houd dit in
het oog.
Fouten/defecten dienen meteen gemeld te worden
aan de rioolbeheerder.

STAALNAME EFFLUENT
De rioolbeheerder kan vragen naar een staalname van
het gezuiverd afvalwater om de goede werking van de
IBA aan te tonen.
Staalname dient te gebeuren door een erkend labo.

