
Wat kunt u wel en niet door
de afvoer spoelen? 

Gebruik van chemische middelen

Het gebruik van chemische middelen in uw afvoer kan een
gevaar zijn voor uzelf en de monteur die uw afvoer komt
controleren of repareren. Wanneer u chemicaliën in de
afvoer heeft gebruikt, komt de monteur van SOP 48 uur niet
langs. Dit voor zijn of haar eigen veiligheid en die van u. 
 Goed rioolgebruik voorkomt verstoppingen en andere
problemen. 

Frituur- of ander vet

Medicijnen

Vochtige toiletdoekjes

Maandverband en tampons

Ontstoppingsmiddelen

Houders van wc-blokjes

Andere schadelijke middelen waar
een gevarenteken op de verpakking
staat

Kokend water

FIJNE soda

Azijn

Natuurlijke
ontstoppingsmiddelen

Wat kan wel door de afvoer? Wat kan niet door de afvoer? 



Neem contact met ons op

Ma t/m vrij van 8.00 tot 17.00 uur.

wooncompagnie.nl

Postadres:
Postbus 160, 1620 AD Hoorn

Bezoekadres:
Geldelozeweg 41, 1625 NW Hoorn

088 17 18 190

Haal zo veel mogelijk
etensresten uit de vaat
Spoel geen vet door de afvoer. U
kunt gemakkelijk het vet laten
stollen en vervolgens weggooien. 
Maak uw doucheputje
regelmatig schoon.

Draai regelmatig een hete was
in de wasmachine op 90 graden
om verstopping te voorkomen.
Hier kunt u fijne soda of
vaatwasblokjes aan toevoegen. 
Het regelmatig onderhouden
van de afvoeren met fijne soda
kan voorstopping voorkomen.

Overige tips: 

De sifon (dit is de hals van de afvoer) losdraaien en schoonmaken. U vindt de
sifon onder uw kraan 
Probeer met een plopper/ontstopper de riolering weer werkend te krijgen
Doorspoelen met FIJNE soda: Los de soda op in kokend water. Spoel dit zo
heet mogelijk door de afvoer. Laat dit zo lang mogelijk intrekken. Spoel hierna
de gootsteen door met water. 
Gebruik geen chemische ontstoppingsmiddelen: deze middelen zijn schadelijk
voor uw gezondheid, de afvoer en mogelijk voor de monteur. 

Wat kunt u zelf doen bij rioolverstopping? 
Voordat u met SOP contact opneemt, kunt u zelf eenvoudige handelingen
uitvoeren die de verstopping kunnen verhelpen: 

Wanneer u de verstopping niet zelf kunt verhelpen, kunt u direct
contact opnemen met SOP rioolreiniging in Zaandam
075 - 615 88 66 (24/7)
Let op: heeft u ontstoppingsmiddel gebruikt? Dan wordt de afspraak minimaal 48
uur na de melding ingepland. 

Volg ons ook op:


