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Tap 
1. Basisinfo 
- Maes pils en Affligem triple zijn beschikbaar op vat. Dit zijn vaten van 20L. Er kunnen 4 vaten van 20L 

geplaatst worden per vatenkoeler. Elke toog beschikt over 1 vatenkoeler (dus 2 in totaal). Je kan per 

vatenkoeler 2 vaten tegelijkertijd aansluiten (2 tapkranen per toog). 

- Gebruikshandleiding: zie filmpje op www.cinema-plaza.be/zaalhuur  

!! De begonnen vaten van onze werking werden verzegeld. Gebruik enkel de volle vaten 

!! Gebruik het doorschijnende hygiënedopje vooraleer de bierleiding te verwijderen of te koppelen. Houd 

alle doorschijnende hygiënedopjes bij en laat ze achter op de toog. 

!! Een vat moet tussen de 12 en 24u op voorhand gekoeld worden. Geef dus tijdig je drankbestelling door, 

zodat we je gevraagde drankenaanbod tijdig gekoeld krijgen 

2. Tapinstallatie 
1. Bier tappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vat verwijderen 
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3. Vat installeren 

4. Gasfles opendraaien 

 

 

 

 

 

 

 

Veel voorkomende problemen 

- Er is veel schuim 

o Het bier heeft niet lang genoeg gerust in de frigo.  

het vat moet minstens 12 uur worden voorgekoeld. Best 24 uur. 

o De tapkraan is niet ver genoeg of te langzaam geopend 

Trek de hendel met snelle bewegingen naar u toe en open hem volledig 

o Het vat is (bijna) leeg 

- Het deuralarm blijft afgaan 

o De deur is niet volledig dicht 

o De temperatuur van de kast is langer dan 3 uur te laag of te hoog.   
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- De bierleiding zit vast in de tapzuil 

o Het hygiënische dopje op de uitloop ontbreekt 

- Er komt (praktisch) geen bier uit de tap 

o Het vat is niet juist aangesloten. 

Controleer de aansluiting van het vat en de gas. Is de gashendel ingeknepen en naar beneden? Is 

de aluminium verzegeling van het vat gehaald? 

o Het vat is leeg 

o Het CO2 vat is leeg. Vervang het vat en laat ons dit weten. 

3. Onderhoud 
- Glazen afwassen: met wasmiddel in vierkantige fles. 1 dopje van het middel op de borstels kappen en 

warm water toevoegen. Was hier niet je koffietassen in af: dit breekt de formule en zorgt voor onzuiver 

glaswerk 

- Tassen en andere afwassen: met ecovert afwasmiddel onder de toog. Gebruik eventueel de 

afwasmachine in de keuken als je deze ruimte huurde. 

- Maak de tap en de lekroosters schoon met de azijnspray die onder de spoelbak staat 

- Basispoetsgerief: stoffer en blik, aftrekker,  borstel, emmer en dweil vind je in de gebruikersberging 

naast de deur 

- Vuilbakken: voor normaal toogafval (kurken, koffiepads, lege snoepzakjes,…) 
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