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Het is belangrijk om de tub eerst te vullen met voldoende water en daarna pas te beginnen 
met stoken van het hout. Stoken met te weinig water kan de kachel namelijk aantasten. 
In de tub zitten twee tules (gaten waardoor het water naar de kachel kan), een boven- en 
een onderin. Als de tub is gevuld tot net boven de bovenste tule, zit er voldoende water 
in en kan je beginnen met stoken. De onderste tule neemt als het ware het koude water 
mee, dat wordt ver warmd door de kachel en komt dan via de bovenste tule de tub in. Pas 
daarom goed op als je in de buurt zit van de tules, want deze zijn warm.

Let bij het gebruiken van de tub op de volgende dingen om je persoonlijke veiligheid 
niet in gevaar te brengen:

•  Raak bij het verwarmen van de hottub de kachel niet aan. Kom ook niet te dicht bij de 
kachel, deze kan erg heet worden en bij aanraking voor brandwonden zorgen. 

•  Laat de hottub nooit zonder toezicht achter, wanneer deze met water gevuld is. Als u 
toch uw hottub moet verlaten, zorg er dan voor dat het vuur in de kachel gedoofd is 
en dat de hottub afgeschermd is met een harde afdekking. Als u niet beschikt over een 
harde afdekking, zorg er dan voor dat de hottub volledig leeg is. 

•  Zorg ten aller tijden voor een gecertificeerde brandblusser naast uw hottub.

•  Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van de hottub komen en mogen 
nooit alleen achtergelaten worden in of in de buurt van de hottub. 

•  Stap altijd langzaam in en uit de hottub. Het oppervlak van de badkuip kan glad zijn.  

•  Houd om uitdroging en/of warmte-gerelateerde ziektes te voorkomen bij gebruik 
van de hottub het badwater onder een temperatuur van +39˚C en drink regelmatig. 
Controleer altijd de temperatuur van het water voordat u de hottub te betreedt. 

Als de hottub in de buurt van een gebouw geplaatst wordt, moet deze zo neergezet 
worden dat er geen brandgevaar voor het gebouw kan ontstaan. Blijf uit de buurt van 
brandbare bouwmaterialen of losse voorwerpen bij het stoken. Houd er ook rekening 
mee dat er vonken uit de kachel kunnen komen. Zet de kachelpijp dus niet direct onder 
een boom. Als u twijfelt over de locatie, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Eerste gebruik van de hottub

Persoonlijke veiligheid

Brandveiligheid 
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Tips voor het gebruik van de hottub 

T I P 1

T I P 3

Gebruik hout om de kachel aan te 
steken, geen kolen! Gedroogd hout 
brand sneller.

Maak gebruik van slippers of een 
voetenbadje om je voeten schoon te 
houden/maken voor je de tub instapt. 
Zo blijft het water langer schoon. 

Aanmaakblokjes maken het 
makkelijker om de kachel goed  
aan te stoken.

Als het buiten nog wat koud is, is 
het handig om een badjas aan te 
trekken voordat je de tub in stapt 
en als je de tub uit komt. 

T I P 2

T I P 4

De maten van de hottub zijn als volgt:
215 cm lang, 179 cm breed, 102 cm hoog

Maten van de hottub 

Om de hottub in jouw tuin te krijgen, 
wordt deze gekanteld. Wanneer je 
een tuinpoort van 102 cm of breder 
hebt, kan de tub dus makkelijk door 
de poort jouw achtertuin in.

kan makkelijk door de poort
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Tijdens een (aanhoudende) vorstperiode 
is het advies om de tub te legen tussen de 
periodes dat je deze gebruikt. Mocht het 
water rondom de kachel bevriezen, bestaat 
de kans dat dit de kachel beschadigt. 

De beste manier om de hottub aan te 
steken, is aan de hand van de Zwitserse 
methode. Daarbij is het belangrijk 
dat je een soort piramide bouwt van 
grote houtstukken onderaan naar 
kleine houtstukken bovenaan en 
deze piramide vervolgens bovenaan 
aansteekt. Houd de asla op een kiertje. 
Als het vuur goed brandt, is het verder 
eigenlijk heel simpel en kun je er 
gewoon hout bovenop leggen om het 
vuur aan te houden. 

Mocht je meer informatie willen of even 
bekijken hoe het precies in z’n werk 
gaat, hebben we een filmpje gemaakt 
waarin deze methode precies wordt 
uitgelegd: ‘Hottub kachel stoken - 
Zwitserse methode – Welvaere’  

Hieronder staat de link naar het filmpje:
https://www.youtube.com/
watch?v=oQzyd59NnqE

Hottub en  
vorstperiode

Wat heb ik nodig  
om de tub aan  
te steken?

Hoe moet  
ik de tub  
aansteken?

Dit kan heel makkelijk:  
gewoon met de tuinslang! 

Hoe kan ik  
de tub het 
makkelijkst 
vullen? 

Om vuur te stoken, heb je natuurlijk hout 
nodig. Wij raden het gebruik van droog 
hout aan. Dit brand makkelijker en sneller. 
Aanmaakblokjes zijn ook handig om het 
vuur aan te krijgen.

Ongeveer 1000 liter. Er zitten twee tules aan 
de binnenkant van de tub. Als het water boven 
de bovenste tule komt, is de tub voldoende 
gevuld! De bovenste tule zorgt er namelijk 
voor dat er warm water de tub in stroomt.

Hoeveel water moet  
er in de tub?

Bekijk het  
filmpje

5



6

Is het erg als ik met iets minder water  
de kachel ga stoken?

Hoe houd ik het water lang genoeg schoon 
zodat ik de tub niet opnieuw hoef te vullen?

Ja, dit moet je echt niet doen. De kachel kan zijn warmte niet kwijt als er niet voldoende 
water rondom is en kan zo ontploffen. Hoe houd ik het water langer schoon, zodat ik de 
tub vaker kan gebruiken zonder hem elke keer opnieuw te vullen? In principe kun je een 
heel weekend de tub in met slechts een keer vullen. Zorg voordat je de hottub in gaat dat 
je met slippers door de tuin loopt, een voetenbadje voor de tub neerzet en je je voeten 
wast voordat je de tub in gaat. Het beste is om je voeten af te spoelen met een tuinslang 
voordat je de tub in gaat. Dit voorkomt modder/zand/gras etc. in het water. Ook kun je 
het water langer schoonhouden door er een chloortablet in te doen. 

In principe kun je een heel weekend de tub in met slechts een keer vullen. Zorg voordat 
je de hottub in gaat dat je met slippers door de tuin loopt, een voetenbadje voor de tub 
neerzet en je je voeten wast voordat je de tub in gaat. Het beste is om je voeten af te 
spoelen met een tuinslang voordat je de tub in gaat. Dit voorkomt modder/zand/gras 
etc. in het water. Ook kun je het water langer schoonhouden door er een chloortablet in 
te doen

Bij normaal stoken zal het ongeveer twee uur duren voordat al het water warm genoeg is om 
gebruik te kunnen maken van de hottub.

Vanaf 35 graden is de hottub aangenaam warm. Het water is aangenaam bij een temperatuur 
tussen 35 en 39 graden. Stop daarom met stoken als het water een temperatuur heeft bereikt 
van 35 graden de tub zal dan vanzelf opwarmen naar 38/39 graden met de warmte die nog 
in de kachel zit. 

Hoelang duurt het voordat het water  
warm genoeg is?

Met welke temperaturen kan ik in  
de tub zitten?

lekker tussen  de 35 en 39 graden.
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Heb je verder nog vragen?  

Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen! Je kunt altijd contact met ons opnemen via de mail: 
events@tubclub.nl of via social media @de_tubclub.

neem contact 
met ons op!

Koppel de brandweer slang aan 
de koppeling naast de kachel. 
Dit gaat d.m.v. een draaiende 
beweging. 

De kachel moet minimaal twee 
uur uit zijn voordat het water 
eruit mag lopen. Na twee uur is 
het water voldoende afgekoeld

Als het water de  
goede temperatuur 
heeft bereikt, hoe 
zorg ik dat het op 
deze temperatuur 
blijft?
Zorg dat je een klein vlammetje houdt om het 
water op temperatuur te houden.  

Kan ik er badolie of 
zeep of iets derge-
lijks in doen?
Dat kan zonder problemen.

Met hoeveel personen 
kan je in de tub?
Met 5 tot 6 personen zit de tub vol. Er is dan 
nog wel beweegruimte, maar een 7e persoon 
past niet meer.

Hoe kan ik de kachel  
laten doven/uitzetten?
Zorg dat de luchttoevoer op het deurtje van de 
kachel dicht staat en dat de asla dicht is. 

Moet ik eerst  
wachten tot de  
kachel uit is en het 
water is afgekoeld  
of kan ik de tub  
meteen leeg laten 
lopen? 

Hoe moet ik de tub 
leeg laten lopen?


