Voorbeeldcollectie regentonnen

De voorbeeldcollectie is een idee van de Groengroep ProfBurgwijk als onderdeel van het buurtinitiatief “ieder
huis een regenton”. Met dit project willen we de drempel om een regenton aan te schaffen verlagen.
Dankzij de voorbeeldcollectie kun je eerst 1 of meer tonnen “passen” voordat je een regenton aanschaft.
De probeercollectie is samengesteld op basis van vorm en maat: heb je helder welke vorm en maat geschikt
zijn voor jouw tuin, dan kun je daarna gericht op internet op zoek naar een model dat past bij smaak en
portemonnee. Ook kun je zo heel gericht een (prijs)vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers op
basis van het gekozen model.
Een regenton van hout zit niet in de voorbeeldcollectie (te zwaar), maar kan worden aangeschaft nadat het juiste
formaat via de voorbeeldtonnen is bepaald.
De voorbeeldcollectie is gefinancierd door “Samen aan de Slag” en beschikbaar voor alle inwoners van Leiden.
De probeercollectie is op afspraak beschikbaar voor groepen bewoners en andere buurtinitiatieven. Stuur
hiervoor een mail naar R.van.der.Steen2@leiden.nl (voor acties buiten de ProfBurgwijk) of naar
regentonleiden@gmail.com (voor acties in de ProfBurgwijk).
Voor de opstart van een project voor regentonnen op de stoep (bijvoorbeeld in combinatie met
boomspiegels/geveltuintjes) is de probeercollectie ideaal: zoek een aantal voorbeeldmodellen uit en zet deze op
proef op de beoogde plek. Zo wordt snel duidelijk wat de bedoeling is en is het makkelijker om met elkaar een
keuze te maken.
Wist je dat je ongeveer 10-15 liter water opvangt per m2 dakoppervlak per flinke regenbui? Met een regenton
die is aangesloten op de regenpijp van je schuur met een dak van 6m2 zit er na 1 flinke regenbui al 60 tot 90 liter
in je regenton. Ga daarom voor de grootst mogelijke ton!
In deze “folder staan de 15 tonnen uit de voorbeeldcollectie beschreven.
Vermelde prijzen zijn richtprijzen bij TEGAPO inclusief bezorgkosten, exclusief kortingsacties. De Groengroep
ProfBurgwijk heeft met TEGAPO speciale afspraken gemaakt m.b.t. korting en extra service. Voor de
collectieve bestelactie in de ProfBrugwijk hanteert TEGAPO de oude tarieven uit 2021 in plaats van de nieuwe
tarieven van 2022, naast andere extraatjes. Zie hiervoor het document “een regenton bestellen”.
De Groengroep heeft geen enkel financieel belang bij de aanschaf van welke regenton dan ook. De Groengroep
wil alleen het gebruik van regentonnen stimuleren met een “ontzorgingspakket”.
Maak na je keuze voor een bepaalde ton een vergelijking van leveranciers: prijzen, acties en service verschillen
sterk per leverancier.

Bloempotmodellen
Ton 1

Garantia Vaso 2 in 1 + plantenbak
Normale prijs (per 2022): € 259
Uw prijs: € 250

220 liter, 120 cm hoog, diameter 58 cm

Ton 2

Vaas 200 liter (Elho)*
Prijs: € 169

200 liter, 106 cm hoog, diameter 59 cm

* Het voorgeboorde gat bovenin beperkt de aansluitmogelijkheden aan de regenpijp en dit gat zit te hoog, waardoor
planten verdrinken als de regenton vol zit. Het showmodel laat zien hoe dit gerepareerd kan worden.

Waterzuil
Ton 3

Kilian
Normale prijs (per 2022): € 369
Uw prijs: € 329

400 liter opslag, 215 cm hoog, diameter 52 cm.
Deksel aan de bovenkant voor controle/bijvullen

Dit model is zeer geschikt voor gemeenschappelijk gebruik bij flatgebouwen met een voortuin, bij speelpleintjes, stegen en
in de zij- en achtertuin. Als deze tonnen voor gemeenschappelijk gebruik zijn, komen deze tonnen via Fonds 1818 in
aanmerking voor volledige subsidie.

Klassieke regentonmodellen in verschillende maten
Ton 4

Rainsave 280 liter
€ 100
€ 30
€ 16

280 liter opslag, 152 cm hoog, diameter 52 cm, vierkant
standaard 28 cm hoog, diameter 54 cm
kraantje hoger laten plaatsen, geen standaard meer nodig
Afneembaar deksel met kindveilige sluiting

Door de vierkante vorm is deze ton makkelijk tegen de voorgevel te plaatsen. Standaard is niet nodig als
kraantje hoger wordt geplaatst. Nadeel van hoger kraantje is dat niet al het water via kraantje weg kan lopen
(wel via dop onderin).
Ook verkrijgbaar met ingebouwde plantenschaal tegen meerprijs
Ton 5

Rainsave 210 liter groen
Normale prijs (per 2022): € 80
Uw prijs: € 70
€ 30
€ 16

210 liter, 97 cm hoog, diameter 57 cm
Voet zwart groot, 31 cm hoog, diameter 53 cm
kraantje hoger laten plaatsen, geen standaard meer nodig
Afneembaar deksel met kindveilige sluiting

Ton 6

Rainsave 120 liter groen
Normale prijs (per 2022): € 60
Uw prijs: € 50
€ 30
€ 16

120 liter, 81 cm hoog, diameter 51 cm
Voet zwart groot, 31 cm hoog, diameter 53 cm
kraantje hoger laten plaatsen, geen standaard meer nodig
Afneembaar deksel met kindveilige sluiting

Ton 7

Timberrain 250 liter
Normale prijs (per 2022): € 299
Uw prijs € 275

250 liter opslag, 93 cm hoog, diameter 65 cm
Afneembaar deksel met kinderslot

Houten exemplaren zijn via internet te vinden. Dit kunststof exemplaar is licht en dus beter te tillen.

Ton 8

Vodana 120 liter bruin of grijs (grijs slecht leverbaar)
Normale prijs (per 2022): € 149
Uw prijs: € 129
120 liter, 65 cm hoog, diameter 55 cm,
Afneembaar deksel
Normale prijs (per 2022): € 80
Uw prijs: € 69
Voet 120 l, 28 cm hoog, diameter 58 onder, 51 boven
€ 16
Kraantje hoger laten plaatsen zodat voet niet nodig is
Ook verkrijgbaar met ingebouwde plantenschaal tegen meerprijs
Ton 9

Woody 130 liter
€ 100

130 liter, 71 cm hoog, diameter 60 cm
Makkelijk afneembaar deksel (niet kindveilig)
Geen voet nodig door kraantje op hoogte

Ook verkrijgbaar met ingebouwde plantenschaal tegen meerprijs
Ton 10

BeGreen 100 liter groen of grijs
€ 45

€ 20

100 liter, 94 cm hoog, diameter 38 cm
Door vierkante vorm goed tegen de wand te plaatsen
Kindveilig deksel, dikwandige kwaliteit
voet zwart, 30 cm hoog, diameter 40 cm

Ton 11

Vodana 50 liter
Normale prijs (per 2022): € 100
Uw prijs: € 85

50 liter, 49 cm hoog, diameter 40 cm
Makkelijk afneembaar deksel (niet kindveilig)
Kraantje kan hoger worden geplaatst zodat onderstel niet nodig is

Normale prijs (per 2022): € 53
Uw prijs: € 44,50
(niet in voorbeeldcollectie)

Bijpassende voet, 27 cm hoog, diameter 45 onder, 39 cm boven

Modellen voor tegen de wand
Ton 12

Slim stone decor 300 liter antraciet
€ 279

300 liter opslag, 182 cm hoog, 58 cm breed, 37 cm diep
Klein afneembaar deksel bovenop de ton

*Dit model is ook in andere kleuren verkrijgbaar (beige, bruine houtkleur en in gladde goedkopere versie (€ 240) in beige,
taupe en groen).

Ton 13

168 liter

Regenwand 168 liter (antraciet)
Normale prijs (per 2022): € 179
Uw prijs: € 149

168 liter, 89 cm hoog, 60 cm breed, 40 cm diep
Afneembaar deksel met kinderbeveiliging en peilstok

De regenwand is ook in 276 en 650 liter verkrijgbaar, maar lijken minder gewild. Nadeel van de 276 versie is dat extra
montage aan de muur noodzakelijk is, dus meer montagecomplicaties

Modellen met ingebouwde plantenschaal
Ton 14

Regenton Flower Bowl 227 liter

Richt prijs € 120

96 cm hoog, doorsnede 60 cm
In groen of antraciet

Zonder bloemenschaal: Harcostar 227 liter: € 84,50

Het kraantje zit standaard te laag voor een gieter, maar is in dit voorbeeldmodel hoger geplaatst.
De ton kan via een groot deksel worden geleegd met emmer of gieter.
Extra optie:
• een standaard om de ton op te zetten (richtprijs € 30, zie voorbeeldstandaard 1)
• het kraantje hoger (laten) plaatsen zodat geen standaard nodig is (meerkosten: € 16)

Ton 15.

Regenton Flower Bowl 114 liter
Richtprijs € 85

66 cm hoog, doorsnede 51 cm

Zonder bloemenschaal: Harcostar 114 liter: € 62,50

Het kraantje zit standaard te laag voor een gieter, maar is in dit voorbeeldmodel hoger geplaatst.
De ton kan via een groot deksel worden geleegd met emmer of gieter.
Extra optie:
• een standaard om de ton op te zetten (richtprijs € 30, zie voorbeeldstandaard 1)
• het kraantje hoger (laten) plaatsen zodat geen standaard nodig is (meerkosten: € 16)

Onderstellen voor regentonnen

Voet 1

Voet voor Rainsave 280
Normale prijs (per 2022): € 31.50
Uw prijs: € 30

draagvermogen tot 350 kg, 30 cm hoog, diameter 54 cm

Voet 2

Voet voor Rainsave 100 en 120 liter, BeGreen 100 liter
€ 20

30 cm hoog 40 cm breed en 40 cm diep

Voet 3
Voet voor Rainsave 210 liter
€ 30

31 cm hoog, doorsnede 53 cm, tot 350 kg

Voet 4

Voet voor Vodana 120 liter
Normale prijs (per 2022): € 80
Uw prijs: € 69

28 cm hoog, diam. 51 cm boven, 58 cm onder

Sterk aanbevolen vulautomaat (makkelijkste en universele montage)
Vulsysteem 1
2 soorten: met of zonder vuilfilter

Vulautomaat Avanti met overloop
Normale prijs (per 2022): € 45
Uw prijs: € 35
Geschikt voor kunststof en zinken regenpijpen 80-100 mm
Lengte vulpijp/slang: 40 cm. Langere slang bij te bestellen
Diameter vulpijp 32 mm. Boor wordt bijgeleverd
Regenpijp hoeft niet te worden doorgezaagd, alleen een gat in pijp boren
Advies is om bladscheider in de dakgoot te plaatsen om vervuiling bij de bron aan te pakken
Vulsysteem 2

Speedy met vuilfilter, overloop en winterstand
Normale prijs (per 2022): € 65.00
Uw prijs: € 60
Geschikt voor kunststof en zinken regenpijpen 70-100 mm
Lengte vulpijp/slang: 40 cm. Langere slang bij te bestellen
Diameter vulpijp 32 mm. Boor wordt bijgeleverd
Regenpijp hoeft niet te worden doorgezaagd, alleen een gat in pijp boren
Veel gekozen als men geen bladscheider in de dakgoot wil plaatsen en toch een vuilfilter wil hebben.
Vulsysteem 3

Vulsysteem Plus
Normale prijs (per 2022): € 45
Uw prijs: € 43
Geschikt voor kunststof en zinken regenpijpen 80-100 mm
Lengte vulpijp 32 cm.
Diameter vulpijp 32 mm.
Vooral geschikt voor “hufterproof montage”. Nadeel is dat de regenpijp volledig moet worden doorgezaagd.

Kranen
Kraan 1

Gardena/Hozelock aftapkraan (€ 12), geschikt voor aansluiting waterslang met klikkoppeling van deze merken.
Deze kraan zit standaard bij vrijwel alle regentonnen en is altijd inclusief

Kraan 2

Gardena turbotapper (€ 20) voor het snel vullen van emmer of gieter. Deze kraan wordt zonder meerprijs
geleverd bij collectieve bestelling bij TEGAPO.
Andere kranen leverbaar tegen meerprijs, bijvoorbeeld:
Kraan 3

Kraan 4

Chrome kraan ¾ luxe (€ 30) of Messing kraan ¾ luxe (€ 30)
Deze kranen worden vaak besteld. Geschikt voor regentonnen met ¾ schroefdraad. De meeste tonnen hebben
¾ schroefdraad, de Vodana niet. TEGAPO past schroefdraad bij Vodana tonnen bij wijze van service aan.
Bij bestelling andere kraan wordt 1 van de standaardkranen altijd meegeleverd om discussie over prijsverschil
e.d te voorkomen.
Niet in de voorbeeldcollectie, maar wel veel besteld als alternatief voor de goudkleurige turbo-tapper: een
zwarte snelloopkraan tegen een meerprijs van € 10.

