
HANDLEIDING ONTSTOPPEN VAN DE AFVOER  

Waardoor raakt de afvoer toch steeds verstopt? 

Etensresten: één van de grootste oorzaken van een verstopte afvoer zijn etensresten met jus/vet. Het is 

gemakkelijk en snel om de borden en pannen met etensresten af te spoelen onder de kraan. Toch kan dit 

voor een hoop narigheid zorgen. Veeg voortaan eerst de borden en pannen schoon met een stuk 

keukenpapier en gooi dit in de prullenbak. Het voordeel hiervan is dat u hierdoor ook een deel van het 

vet meeneemt. 

Vet: heeft de eigenschap om snel te stollen en hecht zich aan alle mogelijke plaatsen in de afvoer. Dit 

zorgt voor hardnekkige verstoppingen die moeilijk op te lossen zijn. Mocht u toch per ongeluk vloeibaar 

vet door de gootsteen gespoeld hebben, spoel dit dan geruime tijd na met heet water. 

Haar: een andere grote boosdoener voor een verstopte afvoer is haar. Haar heeft de eigenschap om zich 

te hechten aan de kleinste dingen en binden samen met andere haren waardoor grote kluwen haar 

kunnen ontstaan. Deze kluwen haar zorgen er voor dat ook andere voorwerpen de afvoer niet kunnen 

passeren met als gevolg dat het doucheputje/wastafel verstopt raakt. Haal dus regelmatig de haren uit 

het doucheputje/wastafel.  

 

Uw afvoer dreigt te verstoppen 

U merkt dat het water steeds langzamer wegloopt, dan dreigt er een verstopping. 

Kleine verstoppingen kunnen opgelost worden met een rubberen ontstopper (plopper):  

 Vul de gootsteen met een laagje water.  

 Stop een natte doek in de overloop opening (zie tekening).  

 Plaats de rubberen kop van de plopper over de afvoer.  

 Maak een aantal krachtige pompbewegingen en trek dan 

 de plopper met een snelle stevige beweging los.  

 Herhaal dit een aantal keer en controleer of het water 

 wegstroomt. 

 Gooi het losgekomen vuil/vet weg in de vuilnisbak. 

 Deze zelfde techniek kunt u ook voor uw douche- of bad afvoer gebruiken. 

 

 

De sifon schoonmaken 

Als de rubberen ontstopper geen resultaat oplevert, 

moet u bij verstopping in de wasbak of de gootsteen 

de sifon schoonmaken. Hierin klonteren haren, 

zeepresten en olie vaak samen, waardoor het water 

niet goed meer wegloopt. 

 Zet een emmer onder de sifon  om water en vuil 

op te vangen.  

 Schroef de sifon los en maak hem schoon.  

 Plaats de sifon terug en draai hem goed maar 

voorzichtig vast. 
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Kant-en-klaar ontstoppingsmiddel 

Als de afvoer nog steeds verstopt is of de blokkade is niet bereikbaar, kunt u een kant-en-klare 

ontstopper gebruiken. Gebruik echter nooit agressieve ontstoppingsmiddelen, zoals zoutzuur of 

caustische soda! Deze worden keihard en daardoor wordt het probleem alleen maar groter. Volg de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking, draag handschoenen, vermijd spatten, zorg voor voldoende 

ventilatie en spoel altijd met veel water na. 

 

Zelf ontstoppingsmiddel maken 

U kunt ook uw eigen vloeibare ontstopper maken, uit gewone azijn en eventueel baksoda (Natrium 

Bicarbonaat). Het is een eenvoudige en natuurlijke methode om de gootsteen of het doucheputje te 

ontstoppen: 

1. Giet een glas witte azijn in de afvoer. Strooi daarna een half glas soda in de pijp. Door het schuimen 

worden de leidingen schoongemaakt. Laat dit minimaal een uur inwerken. 

2. Giet een liter heet (gekookt) water in de afvoer. 

3. Gebruik de plopper om de verstopping in beweging te krijgen. 

4. Spoel de afvoer nog een keer door met heet water. 

5. Wacht een tijdje tot het water is doorgestroomd 

Herhaal stap 1 tot en met 5 totdat de afvoer vrij is. Het kan een aantal rondes duren totdat u verbetering 

ziet. 

 

Alles geprobeerd…. 

U heeft alles geprobeerd, maar u krijgt de verstopping niet weg. Dan is het tijd voor de professionals. 

Tijdens kantooruren kunt u bellen met ons kantoor via telefoonnummer: 030 – 698 50 30. Wij zorgen er 

vervolgens voor dat er iemand bij u langskomt om de verstopping te verhelpen. 


