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Lange Koepoortstraat 10/12  - 2000 Antwerpen

To know Nature is to love her smallest creations. 
We recreate the natural eco-system in our aquariums, 
glassware, urban farming and nature- or ecodesign equipment. 
This leads to a growing understanding and respect of our environment. ‘Cause every room should be a living room.

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

AQUARIUMONDERHOUD - TARIEVEN 
 Waarom zou u gebruik maken van onze diensten? 
  
Zelfs de grootste kenners hebben soms te maken met problemen in hun 
aquarium. Plotse algengroei, vissensterfte, een kaamlaag of planaria, een 
slakkenplaag, beperkte plantengroei of sterfte, een stoffentekort, 
schommelende waterwaarden…Kortom: er is zichtbaar iets met uw aquarium 
aan de hand en u weet zelf niet goed wat te doen. U kunt zich laten 
informeren en adviseren in onze winkel of langskomen voor een gratis 
watertest, maar zonder een duidelijk totaalbeeld kunnen wij vaak slechts 
beperkt helpen in deze situaties. 
 
NADA heeft de nodige kennis, knowhow en een team van enthousiaste 
mensen in huis die het mogelijk maakt om deze problemen voor u op te 
lossen en voor te blijven.  Door bijvoorbeeld regelmatig bij u thuis, op kantoor 
of praktijk lang te komen voor klein of groot onderhoud aan uw aquarium. 
 
Onderhoud 
 
NADA aqua-team bied u verschillende onderhoud-services. 
  
Een algemene aquariumcontrole 
 
Water meten, testen en logboek bijhouden (ook gratis in de winkel) 
Controle en schoonmaken van de filter (eventueel nieuw filtermateriaal 
voorzien) en verlichting nakijken. 
Pompen controleren op slijtage van bv. rotor en rubberwerk (niet vervangen)  
Ramen schoonmaken en poetsen glaswerk en buizen (algenvrij maken) 
Verlenen van advies voor individueel onderhoud, volgende stappen. 
  
KOSTEN € 50 excl. BTW en verplaatsingskosten.    
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Klein aquariumonderhoud 
 
Water en temperatuur meten, testen en logboek bijhouden. Monitoring gedrag 
dieren. Bijvullen van de CO2 fles. Controle en schoonmaken van de filter en 
nieuw filtermateriaal voorzien, verlichting nakijken en eventueel in overleg 
vervangen. Pompen controleren op slijtage van bv. rotor en rubberwerk en 
vervangen na gezamenlijk overleg). Ramen schoonmaken en poetsen 
glaswerk en buizen (algenvrij maken), desgevallend vervangen.  
Bodem bijmesten wanneer nodig. Verversing van 20% van het water met 
osmose, bijvullen. Snoeien van de planten, vervangen van beplanting indien 
nodig. Verlenen van advies voor individueel onderhoud, volgende stappen. 
 
 
KOSTEN € 95 excl. BTW en verplaatsingskosten.    
 
Groot aquariumonderhoud 
 
Water meten, testen en logboek bijhouden. Monitoring gedrag dieren. 
Bijstellen van de bemesting en waterwaarden. Vervangen CO2 fles, controle 
drukventielen, dichting en timers. Controle en schoonmaken van de filter en 
nieuw filtermateriaal voorzien, verlichting nakijken en eventueel in overleg 
vervangen. Pompen controleren op slijtage van bv. rotor en rubberwerk en 
vervangen na gezamenlijk overleg). Ramen schoonmaken en poetsen 
glaswerk en buizen (algenvrij maken), desgevallend vervangen. Vervangen 
van de bodem indien nodig, bodem bemesten wanneer nodig. Verversing van 
50% van het water met gedeeltelijk osmose water. Snoeien van de planten, 
vervangen van beplanting indien nodig. Uitzetten nieuwe groep vissen of 
garnalen in onderling overleg. Op advies herplaatsen hardscape (hout en 
stenen) of plantengroepen. Verlenen van advies voor individueel onderhoud, 
volgende stappen. 
 
KOSTEN € 195 excl. BTW en verplaatsingskosten.    
 
Wanneer u kiest voor een van onze onderhoud services dan zal ons 
enthousiaste team van medewerkers uw aquarium opnieuw in perfecte staat 
en netjes verzorgd bij u achterlaten. 
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Maatwerk & Aquadesign 
 
NADA levert en installeert aquariums op maat, ingericht naar een bestaand 
ecosysteem of volgens het ‘Nature Style Aquarium’ principe. Alles is mogelijk.  
Onze mensen zijn gespecialiseerd in Aquascaping en natuurlijke 
biotoopaquariums, gebaseerd op het werk van Takashi Amano.  
 
Wij voorzien eveneens de nodig technologische ondersteuning zodat het 
onderhoud zo beperkt mogelijk blijft na de opstartfase. Wij werken naar uw 
budget en met de allernieuwste technieken en verlichting, om het u zo 
comfortabel mogelijk te maken. Wij specialiseren ons tevens in 
aquariumbemesting en de allernieuwste CO2-technieken. 
 
NADA werkt samen met de allerbeste aquariumbouwer: de Firma AquaLife. 
Voor zowel de particuliere als zakelijke markt is AquaLife aquariumbouw de 
beste partner op het gebied van kleine en grote zoetwater projecten. 
In tegenstelling tot andere aquariumbouwers heeft AquaLife oog voor detail 
en kwaliteit, de RVS frames zijn strak en modern gelast en behandeld tegen 
roest. De meubels en kasten zijn hypermodern in alle materialen leverbaar. 
Kijk gerust even op de website van AquaLife voor voorbeelden. 
 
NADA werkt met diverse soorten Optic White Glas, dit is helderder dan elk 
ander elk ander type glas en 90% lichtdoorlatend, waardoor u meer beleving 
heeft van uw aquarium 
   
Als u offertes aan het vergelijken bent en u vraagt zichzelf af of u een 
aantrekkelijker aanbod kan krijgen, neem dan gerust contact met ons op. 
Ons team onderzoekt graag wat we voor u of uw organisatie kunnen 
betekenen. Het ontwerp van een aquarium op maat vraagt om een offerte op 
maat. Vraag daarom via mail een afspraak aan voor een samenkomst zodat 
wij u persoonlijk kunnen adviseren en begeleiden.  
  
KOSTEN UURTARIEF + VERPLAATSING: € 50 excl. BTW.  
Bij de realisatie van uw project worden deze kosten in mindering 
gebracht van de eindfactuur. 
  

	  


