LilyPond Zwemvijver Service

LilyPond zwemgelegenheden worden zodanig aangelegd dat u het onderhoud ervan gemakkelijk
zelf kan doen. Toch geven sommige mensen er de voorkeur aan om het onderhoud uit handen te
geven. Naast een professioneel team dat zorg draagt voor de zwemvijveraanleg biedt LilyPond
daarom ook het hele jaar door zwemvijver-service aan in verschillende service pakketten.
Dit doen we voor onze eigen klanten maar wij worden ook veel gevraagd voor de ondersteuning
van zwemvijvers van andere aanbieders.
Een speciaal voor zwemvijvers toegerust serviceteam rijdt door Nederland om deze
service te verzorgen.
LilyPond Zwemvijver Service Sterren Pakketten
In de 1-ster voorjaar service komen we in het voorjaar één- of indien nodig twee keer langs om uw
zwemvijver of ecologische zwembad weer zwemklaar te maken voor het nieuwe zwemseizoen.
Naast het reinigen van de bodem, service aan het plantfilter en onderhoud aan de technische
installatie, worden tijdens dit bezoek ook de belangrijkste waterwaardes gemeten.
Het gaat daarbij met name om de zuurgraad en de hardheid van het zwemvijverwater.
Deze waterwaardes worden tijdens de service aangepast.
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De 3-sterren service is een 3-seizoenen service. Het beslaat dezelfde activiteiten als de voorjaarservice maar dit pakket wordt verder uitgebreid met een bezoek in de zomer en een bezoek in het
najaar. Behalve de technische check en het reinigen van de bodem van de zwemzone is dit pakket
inclusief de benodigde supplementen om de zuurgraad en hardheid op peil te houden en inclusief
anti-algbehandeling en reiniging van de onderwaterzitrand/trap.
De 5-sterren service is het meest uitgebreide pakket. Het is een full-service pakket
waarbij uw zwemgelegenheid maandelijks in tien bezoeken de hierboven genoemde
service krijgt, met uitzondering van december en januari.

LilyPond Zwemvijver Service

Wie zijn wij?
Na een studie aan Wageningen Universiteit, met als
specialismen aquacultuur en aquatische ecologie,
werken ir. Sander Voortman en ir. Vincent van den
Briel al ruim tien jaar samen als ‘helder water specialisten’ in LilyPond B.V. De toepassing van onze expertise beoefenen wij in ontwerp en aanleg van ecologische zwemvijvers, ecologische zwembaden en
recreatieplassen. De realisatie ervan doen we zelf
met ons eigen gekwalificeerde team van mensen
die we zelf opleiden. Momenteel realiseert LilyPond
haar projecten in Nederland maar ook over de grens
in Duitsland, Frankrijk en Italië.

De materialen en supplementen die wij gebruiken voor het
zwemvijver onderhoud kunt u zelf ook toepassen. U vindt ze in de
LilyPond producten brochure.
Uw eigen inspanning voor een schone zwemvijver hangt dus af
van het type service waar u voor kiest. Welk pakket het beste bij
uw zwemvijver past overlegt u samen met uw zwemvijver service
expert. Neemt u hiervoor contact op via mail: service@lilypond.nl
of telefoon 0317 20 20 30 / 06 37 15 23 07.
Naast deze service pakketten zijn we uiteraard ook
op afroep beschikbaar!

LilyPond is vakprijswinnaar "zwemvijver van het jaar 2016"
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