Opstartaanvraag eerst indienstname warmtepompen
Datum van aanvraag: minstens 10 werkdagen voor de gewenste opstartdatum

Contactgegevens van de installateur
Firma
Naam
Mobiele telefoon
E-mail adres

Adres van de installatieplaats
Straat
Nummer - Bus
Gemeente - Postcode

Meer dan 1 toestel op dit adres:

Lucht/water warmtepomp

Bodem/water warmtepomp

Type warmtepomp

Type warmtepomp

Thermostaat

Thermostaat

Extra thermostaat

Extra thermostaat

Stuurmodule

Stuurmodule

Externe pompgroep

Externe pompgroep

evenwichtsfles/buffer

evenwichtsfles/buffer

Pomp 1

Pomp 1

Pomp 2

Pomp 2

Pomp 3

Pomp 3

Meer dan 3 pompgroepen

Meer dan 3 pompgroepen

Sanitair warm water

Sanitair warm water

Elektrische weerstand

Elektrische weerstand

Bijverwarming door ketel

Bijverwarming door ketel

* De indienstname van de aroTHERM ..5/5 VWL split kost 399€ (netto) voor een standaard installatie.
Voor meer gedetailleerde info zie prijslijst.
- Is bij de aroTHERM split de afstand tussen binnen- en buitenunit groter van 15 meter?
- Werden de koeltechnische handelingen reeds uitgevoerd? (indien ja, dan is de indienstname gratis)
Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde koeltechnieker.
Voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen voor indienstname
- De buitenunit is veilig toegankelijk voor de technieker. Dit betekent als deze op een dak is gemonteerd, 1
_ladder per verdiep. Als de technieker oordeelt dat de toegang niet veilig is, zal de indienstname niet
_worden uitgevoerd.
- Installatie is volledig gevuld en ontlucht.
- Het systeemschema is aanwezig op de werf.
- De definitieve elektriciteitsaansluiting is actief, geen aansluiting via een werfkast.
- De installatie is voorzien van een werkende vulset.
- Het gebouw is minimaal voorverwarmd tot 15°C.
- Het gebouw is luchtdicht afgewerkt.
- Als E-bus kabel werd er minstens een kabel van 2x0,75mm² gebruikt.Bij voorkeur een afgeschermde kabel.
- De installateur is aanwezig op de werf tijdens de opstart.

*Als 1 van de voorwaarden niet werd voldaan zal de opstart niet doorgaan.
*Als een nieuwe interventie moet worden ingepland, zal deze aangerekend worden.
Gelezen en goedgekeurd :
Naam van aanvrager :
Formulie volledig ingevuld en ondertekendverzenden naar: wp-pac@vaillant.be

Reset formulier

