Klushulp bij montage regenton

De Groengroep ProfBurgwijk wil het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken een regenton aan te
schaffen en te installeren.
Op de website staat een instructiefilmpje waaruit blijkt dat het niet moeilijk is een regenton te
installeren. We werken nog aan een aanvullende instructie om eventuele onduidelijkheden toe te
lichten.
Omdat niet iedereen een boormachine wil/kan hanteren, hopen we dat buren elkaar willen helpen
bij de installatie van een regenton.
Inzet van de Groengroep is dat men met een aantal buren tegelijk een regenton bestelt. Dit
stimuleren wij door de aanbieding bij een collectieve bestelling van minimaal 10 tonnen op 1
bezorgadres en door de subsidieregeling ‘€ 100 voor 1.000 liter!’.
Door een collectieve bestelling met buurtgenoten, is de drempel ook lager om handige buren om
hulp te vragen bij de installatie van de regenton.
Hoe leuk is het om er een gezellige ‘installatiedag’ van te maken met de buren?
Voor situaties waarin er geen straatinitiatief van de grond komt of er geen handige buren
beschikbaar zijn, hebben wij een handige buurjongen bereid gevonden de regenton te installeren.
Bas volgt een technische opleiding en heeft al meerdere tonnen geïnstalleerd. Hij heeft ook het
showmodel voor het vulsysteem gemaakt. Op dit moment is Bas de enige handige klushulp voor ons
initiatief. Leuk als we op een gegeven moment een clubje klushulpen kunnen samenstellen.

Voorwaarden voor klushulp Bas:
•

•
•
•
•
•
•

De ondergrond waar de regenton komt te staan is al betegeld, stabiel en (nagenoeg)
waterpas. Als de ton niet stabiel staat kan hij omvallen en de regenpijp beschadigen. Is de
ondergrond niet stevig, dan verzakt de ton en werkt het vulsysteem niet goed. Hoe groter de
inhoud van de ton, hoe steviger de ondergrond moet zijn.
Vulsysteem Avanti of Speedy (dit zijn vulsystemen die worden gemonteerd via een gat in de
regenpijp. Een vulsysteem waarvoor de regenpijp moet worden doorgezaagd valt buiten de
klushulp).
Bas installeert op een zaterdag of op een zondag
Aanmelden voor klushulp gaat via regentonleiden@gmail.com, onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer, soort regenton en vulsysteem.
De klushulp is in principe alleen beschikbaar voor regentonnen in de ProfBurgwijk.
Het dagdeel waarop de klushulp langs kan komen wordt z.s.m. doorgegeven.
Bas stelt een vrijwillige bijdrage voor zijn klushulp zeer op prijs (suggestie: € 15 à € 20).

