
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

2. Verbindingsstuk in deze positie erin klikken 

1. Boor een gat van 5 cm in de voor gestanste opening van de 
regenton. 

2. Steek het vulpijpje van de vulautomaat in de opening van de 
regenton. 

3. Plaats het vulpijpje zo haaks mogelijk tegen de regenpijp aan. 
4. Markeer met een stift de bovenzijde van het vulpijpje op de 

regenpijp. 

1. Zaag de regenpijp door op deze 1
e
 markering. 

2. Meet 5 cm lager vanaf de zaagsnede en zaag daar ook de 
regenpijp door.  

3. Schuur met een stukje schuurpapier de afgezaagde randen 
glad.  

4. Schroef eventueel de regenpijpbeugels wat losser voor meer 
speling zodat het plaatsen van de vulautomaat soepeler 
verloopt.  

5. Vulautomaat plaatsen tussen de regenpijp. 
6. Schuif de rubberring om vulpijpje en ingang regenton.  

1. Markeer met een stift 9 cm vanaf 
bovenrand van de vulautomaat en 
zaag de regenpijp door. 

2. Afhankelijk van het type bladvanger 
bepaal je het aantal cm pijp wat 
verwijderd moet worden. Zet een 2e 
markering en zaag de regenpijp 
door.  

3. Schuur met een stukje schuurpapier 
de afgezaagde randen glad. 

4. Lijm de bladvanger met pvc-lijm vast 
aan de boven- en onderkant van de 
regenpijp vast. 

1. Markeer de regenpijp +/- 3 cm en 22 cm vanaf de grond. 
2. Zaag dit stuk van +/- 19 cm eruit. 
3. Dop de onderste regenpijp af met een eindkapje of afsluitkapje. 
4. Bepaal eerst de richting van de bocht waar je het regenwater 

naar toe wilt sturen. 
5. Plaats met pvc lijm een pvc-bocht aan de bovenkant van de 

regenpijp. Let op: binnen paar seconden zit de bocht vast! 
6. Leid vanaf de bocht het regenwater naar een plek in de tuin waar 

het gemakkelijk weg kan zakken in de grond. Dit kan (met een 
klein hoogteverschil) eenvoudig met een gootje, greppel of 
beekloopje van oude klinkertjes.  

7. Als de regenton vol is stroomt het overtollig water voortaan niet 
meer in het vuilwaterriool maar in uw tuin. U bent nu met het 
regenwater afgekoppeld van het vuilwaterriool. Goed bezig! 

Regenton aansluiten met vulautomaat, bladvanger en het regenwater afkoppelen. 
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