
Uw vakman voor het ontstoppen 
van afvoerbuizen en meer

Riobel helpt u uit de nood met een breed  
gamma aan diensten, waaronder het ontstop-
pen & ontkalken van afvoeren, het opzoeken &  
ruimen van allerhande afvalputten en tevens 
het preventief reinigen van uw rioolsysteem.

Ook voor gespecialiseerde diensten, zoals  
camera inspecties, geurdetectie, herstellingen, 
tot zelfs aanleg en scheiding van riolering, kunt 
u bij ons terecht. U bent bij ons dus zeker van 
een optimale oplossing voor alle afvoerproble-
men. Bovendien kunt u bij ons rekenen op een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor ons 
ruime aanbod aan diensten.

Een verstopping voorkomen  
is beter dan er één genezen!

Een verstopte afvoer is altijd een onaangename ver-
rassing. Bovendien is het oplossen van een verstop-
ping vaak niet de meest favoriete hobby bij uitstek 
en een hele klus! Daarom heeft Riobel zijn versie van 
de 10 geboden voor u neer gepend met als doel het 
voorkomen van verstoppingen zowel binnen- als 
buitenshuis.

1. Spoel na verbouwingen of doe-het-zelf werk-
zaamheden nooit resten van zand, cement, grind 
of dergelijke door de gootsteen of het toilet.

2. Vloeibare vetten afkomstig van pannen, borden 
of de friteuse stollen zeer snel en hechten zich 
vervolgens aan de wand van uw keukenafvoer, 
daarom zeker geen vet wegspoelen.

3. Etensresten deponeert u best eerst in de vuilnis-
bak alvorens uw borden en kommen af te wassen.

4. Maak het doucheputje frequent schoon en bor-
stel uw haren voor het wassen zodat de meeste 
losse exemplaren een bestemming vinden in het 
vuilnisbakje in plaats van uw douchesifon.

5. Voor de wasjes in de wasmachine gebruikt u beter 
vloeibaar wasmiddel in plaats van waspoeder.

6. Spoel, uitgezonderd van toiletpapier, niets door 
uw toilet wat u niet zelf geproduceerd heeft.

7. Zet een vuilbakje langs uw toilet zodat uw gasten 
ook niet in de verleiding komen om vreemde 
voorwerpen door te spoelen.

8. Spoel door na elk toiletgebruik en gebruik de gro-
te spoelknop indien u toiletpapier gebruikt heeft.

9. Gebruik geen geurblokjes in uw toilet, deze heb-
ben de akelige gewoonte om te gaan zwemmen. 
Een verfrissingsspray is een beter alternatief.

10. Laat uw rioolsysteem op tijd en stond volledig 
reinigen door een gespecialiseerde firma als 
Riobel om problemen te voorkomen, want deze 
doen zich immers altijd voor wanneer het u niet 
uitkomt.

En is er toch een keer “stront aan de knikker”, dan is 
het simpel: bel Riobel! Wij beschikken over het beste 
materiaal om alle ontstoppingen zonder schade aan 
uw sanitaire installaties uit te voeren zodat u binnen 
een mum van tijd weer rustig “op uw gemak zit”.
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PRIJZEN
(exclusief btw)

Ontstoppingsdienst
Ontstoppen van allerhande afvoeren vanaf  
 € 150,00
Eventuele bijkomende supplementen:
¡	Camera  € 75,00
¡	Zender  € 50,00
¡	Rookmachine voor geurdetectie  € 75,00
¡	Verslag (incl. foto’s/opname)  € 65,00
¡	Extra werkuren  € 50,00/uur

Ruimings- en reinigingsdienst
(door middel van combiwagen of mini-zuig unit)

Septische put tot 2.000L  € 150,00
 (€ 25,00/extra m³ septisch materiaal)
Regenwaterput
¡	Tot 5.000L  € 150,00
¡	5.000 - 7.500L  € 190,00
¡	7.500 - 10.000L  € 230,00
¡	+ 10.000L  prijs op aanvraag

Overige diensten op aanvraag
¡	Vetput (onderhoudscontract mogelijk)
¡	Reinigingswerken (rioolsysteem, kelders, 

pompputten, bezinkputten, ...)
¡	Ontkalken van afvoerbuizen van wc’s en urinoirs
¡	Rioleringswerken
¡	Rioleringsplan

Camera inspectie
In bepaalde gevallen is het nodig om met een rioolca-
mera de problemen in beeld te brengen. Bijvoorbeeld 
bij een verzakte of gebarsten afvoer met als gevolg door 
vocht aangetaste vloeren en/of muren. Met een zender 
kan de exacte plaats van het probleem bepaald worden. 
Riobel zorgt voor een uitgebreid verslag in woord en 
beeld waarmee u terecht kan bij uw verzekeraar, die 
eventueel (een deel van) de opgelopen schade zal ver-
goeden. Riobel heeft camera’s voorhanden in verschil-
lende formaten.

Geurdetectie
Heeft u last van een nare rioolgeur, maar kunt u de 
oorzaak niet traceren? Dat is een klusje voor Riobel. Met 
onze rookmachine gaan wij op zoek naar de oorzaak 
van vervelende geuren. Door het visueel zichtbaar ma-
ken van de luchtverplaatsingen in de ruimte met behulp 
van witte rook, kunnen we het probleem lokaliseren. 

Ontkalken van sanitaire afvoeren
Na verloop van tijd ontstaat er in afvoerbuizen van wc’s 
en urinoirs kalkaanslag, met steeds terugkerende ver-
stoppingen als gevolg. Riobel beschikt over de nodige 
expertise en materialen om deze problemen op een 
milieuvriendelijke manier op te lossen.

Opzoeken van verstopte septische putten
Uw wc loopt niet meer af omwille van een verstopte 
septische put, maar die ligt ergens verborgen onder de 
grond en u weet niet waar? Dankzij onze zender kan de 
ligging van de put precies bepaald worden, waarna we 
hem nauwkeurig kunnen vrij maken en ruimen.

Onderhoud van rioolsystemen
Onder bovenstaand motto sluiten we zeer frequent 
onderhoudscontracten af. Dit houdt in dat het gehele 
rioolsysteem (afvoerleidingen en putten) één à twee 
keer per jaar rond dezelfde periode aan een grondige 
reinigingsbeurt onderworpen wordt. Niet enkel onder-
nemingen kunnen een beroep doen op deze dienst, 
maar ook particulieren of residenties.

 

Ontstoppen van afvoeren
Is de afvoerleiding van uw toilet, bad, douche of lavabo 
verstopt? Doe dan een beroep op een specialist in het 
vak! Dankzij jarenlange ervaring en uitgebreide expertise 
slaagt Riobel erin om 90% van de verstoppingen binnen 
het uur te verhelpen. Bovendien is breekwerk niet nodig: 
wij beschikken over het meest geschikte materiaal om alle 
ontstoppingen zonder schade aan uw sanitaire installaties 
uit te voeren.

Ruimen van putten
Uw septische put kan op twee manieren geruimd en 
gereinigd worden:
¡	Voor grote septische putten maken wij gebruik van 

een combi-zuigunit, die geschikt is voor septische 
putten tot wel 6.000 liter.

¡	Kleinere septische putten, of putten die moeilijk 
bereikbaar zijn, kunnen geledigd worden met onze 
mini-zuigunit, die een capaciteit heeft van 2.000 liter. 
De mini-zuigunit is ook geschikt voor regenwaterput-
ten, pompputten, toezichtputten en is zeer efficiënt.

Regenwater wordt alsmaar vaker gebruikt in het huishou-
den. Daarom is het van cruciaal belang dat de  
regenwaterput regelmatig een grondige reinigingsbeurt 
krijgt. De combiwagen van Riobel is hiervoor perfect 
uitgerust. Onze reinigingsexpert zuigt het opgehoopt 
slib op en reinigt eveneens de wanden & bodem met 
een krachtige hogedrukreiniger. U hoeft op voorhand de 
regenwaterput niet leeg te pompen.

Heel wat voedingsverwerkende bedrijven zoals restau-
rants, supermarkten en slagerijen dienen in het kader van 
de milieuvergunning minstens één keer per jaar, afhanke-
lijk van de inhoud, de vetput te laten ledigen en reinigen. 
Riobel staat in voor een grondige reiniging en vervoert 
het opgenomen afvalwater naar een erkende afvalver-
werker. Hierbij ontvangt u van ons meteen de nodige 
verwerkingsattesten.

Rioleringswerken
¡	Aanleg van gescheiden RWA/DWA rioolsystemen
¡	Herstel van beschadigde riolering
¡	Erkend installateur bij Plastiek Van Wauwe

KORTINGSBON

€25 
Geldig op al onze diensten. Korting niet cumuleer-

baar met andere kortingen of aanbiedingen en 
niet terugbetaalbaar in contanten. 

ONZE DIENSTEN


