
ZWEMTEST

 Wat past het best bij jou? Zwembad, zwemvijver of biobad - hybridebad? Doe de zwemtest!

1) Eén van je verwachtingen is dat je zeker kunt zwemmen …
A) … in warm water vroeg op het jaar en tot november.
B) … ter verkoeling in de late lente, de zomer en de vroege herfst.
C) …. in warm water zonder chemicaliën vanaf mei tot oktober.
D)      Het maakt niet zo veel uit.

2) Je kiest voor…
A)  … smetteloos, ontsmet en proper water.
B) … natuurlijk, ecologisch verantwoord en drinkbaar, levend water.
C) … natuurlijk, drinkbaar, smetteloos water.
D)     Geen specifieke voorkeur.

3) Bij een zwemgelegenheid heb je vanuit esthetisch oogpunt een lichte voorkeur voor een …
A) … blauw, gekleurd, mozaïeken of RVS bad.
B) … donker bad met een vijvereffect en een mooie waterspiegel.
C) … donker natuurlijk bad met mooie waterspiegel.
D)     Geen specifieke voorkeur.

4) Bij het zwemmen stoor jij je niet aan …
A) … chemicaliën, producten in het water.
B) … algen, vissen,… in het water.
C) … je stoort je zowel aan chemicaliën als aan algen.
D)     Geen specifieke voorkeur

5) Van tuin ben jij het … (test jezelf via de GIT, garden identity test)
A) … functioneel - praktische type, het avontuurlijk - veranderlijke type of het klassieke -

    formele type.
B) … het ecologische - natuurlijke type, het landelijk - romantische type, het avontuurlijke -

    veranderlijke type of het spirituele - harmonieuze type.
C) … het ecologische - natuurlijke type of het functioneel - praktische type.
D) … het moderne - trendy type of het minimalistische - design type.

6) Om in te zwemmen houd jij van …
A) … proper, blauwig water.
B) … ecologisch, helder, zacht en levend water.
C) … natuurlijk, helder, algenvrij water.
D) … alle soorten water.
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7) Je huid is …
A) … weinig gevoelig.
B) … droogt gemakkelijk uit en is gevoelig.
C) … gevoelig voor blad, algen en chemicaliën.
D) … niet gevoelig.

8) Het stoort je om …
A) … naast een kikker te zwemmen.
B) … met gesloten ogen of een zwembril te zwemmen.
C) … met gesloten ogen of een zwembril te zwemmen en over een gladdere bodem te

    lopen.
D)     Geen specifieke voorkeuren.

9) Naar onderhoud toe ben je bereid om …
A) … wekelijks te stofzuigen en het blad weg te scheppen, je filter te kuisen of een systeem

    aan te schaffen dat je hierbij helpt.
B) … enkele keren per jaar te stofzuigen en het eventueel gezonken blad te verwijderen,

    één maal per jaar een filterzone proper te maken.
C) … enkele keren per jaar te stofzuigen en het blad weg te scheppen, je filter te kuisen.
D) … te doen wat nodig is.

10) Om in te zwemmen prefereer je een …
A) … typisch bad met mechanische of chemische filtering.
B) … natuurlijke meer ecologische strakke of losse/organische vorm met plantenfilter.
C) … een natuurlijk ogend bad met mechanische filtering.
D)     Geen specifieke voorkeur.

A: Scoorde je voornamelijk A dan is er een voorkeur voor het zwembad.

B: Scoorde je voornamelijk B dan is er een voorkeur voor de zwemvijver.

C: Scoorde je voornamelijk C dan is er een voorkeur voor het biobad - hybridebad.

D: Wanneer je D scoorde betekent dit dat je geen uitgesproken keuze hebt betreffende de vraag. D
als antwoord is dus niet bepalend. Je tweede hoogste antwoord wordt dan automatisch je keuze. D
neem je dus niet mee in het bepalen van je resultaat.
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