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Voorwaarden installatie cv-ketel: 

 Het leidingwerk dient binnen 1 meter van de cv-ketel aanwezig te zijn (Gas 22mm, water, afvoer, rookgas afvoer, 

aanvoer en retour cv);  

 U bent zelf aanwezig om eventueel te assisteren wanneer een ketel naar de 2de verdieping (of hoger) gebracht 

moet worden;  

 Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur;  

 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever;  

 De cv-ketel wordt geplaatst op dezelfde locatie als de oude ketel. 

 Er dient voldoende vrije werkruimte beschikbaar zijn. De opdrachtgever  is verantwoordelijk voor het vrijmaken 

van ruimte. 

 Er dient veilig op locatie gewerkt te kunnen worden (bijvoorbeeld niet boven een trapgat) 

Wat krijgt u voor deze prijs: 

 Verwijderen van de oude cv-ketel; 

 Montage van de nieuwe cv-ketel; 

 Nieuw installatiepakket incl. montage (expansievat 18 liter, inlaatcombinatie, overstortventiel en gaskogelkraan); 

 Montage van de benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 1 meter, van de cv-ketel; 

 Inregelen en afstellen nieuwe cv-ketel; 

 2  jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk cv-ketel en onverminderd van de wettelijke rechten). 

Eventuele meerprijs: 

 

We werken volgens de RoGaFa richtlijnen (zie www.rogafa.nl). Dit houdt in dat wij de rookgasafvoer volledig dienen te 

vervangen en in de offerte op te nemen. In specifieke gevallen kan er gekozen worden om de rookgasafvoer niet of deels 

te vervangen, omdat deze recent is vervangen. Is dit het geval, hebben we daar schriftelijk bewijs van nodig 

(opleverrapport van een erkende installateur met datum van vervanging). 

 

Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's blijkt, dan 

behouden we ons het recht voor om de installatie te annuleren of een meerprijs te berekenen op basis van informatie van 

de monteur en nacalculatie, of u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen. 

 

Indien er een boiler is aangesloten (intern of extern), zal er een aparte meerprijs gelden wanneer deze verwijderd moet 

worden. Wanneer dit uit de foto’s al blijkt, zullen we dit direct op de offerte vermelden. 

 

Niet inbegrepen: 

 Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden; 

 Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen; 

 Gaten boren door beton. 

 Wanneer het buitendeel van het rookgaskanaal niet vrij toegankelijk is (bijvoorbeeld i.v.m. grote hoogte 

 of zonnepanelen), dient de opdrachtgever zelf Voor een steiger of hoogwerker te  

zorgen. 
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Voorwaarden installatie airco en/of warmtepomp: 

 Binnen 3 meter dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn 

 U bent zelf aanwezig wanneer de airco geleverd wordt 

 Maximale afstand binnen- en buitendeel van de airco is 5 meter (daar boven wordt er een meerprijs per meter 

gehanteerd) 

 Boren van benodigd€ gat(en) door een stenen muur, indien de muur van ander materiaal is dan steen of 

anderszins buiten een standaard valt wordt een meerprijs worden berekend 

 Er dient een afvoer (riolering) binnen een straal van 1 meter aanwezig te zijn i.v.m. afvoer condenswater van de 

airco binnenunit. Indien niet aanwezig, dan gaat dit op afschot naar buiten i.c.m. de koelleiding (indien 

condenswater omhoog moet worden opgevoerd, kunt u tegen meerprijs een condenswaterpomp bij bestellen); 

 Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur en een assistent 

 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever 

 Er dient bij een warmtepomp of airco van 5kW of groter een vrije groep aanwezig te zijn in de meterkast. De 

opdrachtgever dient voor de vrije groep in de meterkast te zorgen inclusief voeding op locatie van het 

buitendeel (drie aderige kabel 2,5mm² en 3G2.5 16A) 

Wat krijgt u voor deze prijs: 

 Montage van de nieuwe airco of warmtepomp 

 Montage van de benodigde koppelingen en leidingwerk binnen 5 meter 

 Inbedrijfstelling waaronder stikstof afpersen, vacumeren, controle en uitleg 

 2 jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk airco en onverminderd van de wettelijke rechten) 

 Afhankelijk van de situatie een wandbeugel of opstelbalkjes/airco steunen 

Niet inbegrepen: 

 Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden; 

 Gaten boren door beton (door erkend bedrijf) 

 Dakleer branden 

 Wanneer de locatie voor het buitendeel van de airco niet vrij toegankelijk is (bijvoorbeeld i.v.m. grote hoogte 

 of zonnepanelen), dient de opdrachtgever zelf Voor een steiger of hoogwerker te zorgen. 

 Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen 

Eventuele meerprijs: 

 Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's 

blijkt, dan behouden we ons het recht voor om de installatie te annuleren of een meerprijs te berekenen op 

basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen. 

 Gaten boren door beton (door een erkend bedrijf) 

 Meer dan 5 meter leidingwerk (tussen binnen/buitendeel) 

 Het plaatsen van een condens pomp (indien nodig) 

 Afvoer van uw oude airco installatie 

 Geaard stopcontact plaatsen 
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Voorwaarden installatie ventilatiebox: 

 De te vervangen ventilatie box heeft dezelfde aansluiting als de nieuwe ventilatie box (perilex of eurostekker) 

 Aansluiten op bestaande kanalen; 

 Maximaal 1 dag werk voor 1 monteur; 

 Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever. 

Wat krijg u voor deze prijs:  

 

 Verwijderen van de bestaande ventilatie box; 

 Montage van de nieuwe ventilatie box; 

 2  jaar fabrieksgarantie (afhankelijk van het merk airco en onverminderd van de wettelijke rechten). 

Niet inbegrepen: 

 Hak- en breekwerk & eventuele bouwkundige werkzaamheden 

 Gaten boren door beton (door een erkend bedrijf) 

 Dakleer branden 

 Ombouwen stopcontact (van perilex naar eurostekker en andersom) 

 Reinigen kanalen (kosten kunnen rechtstreeks met de monteur worden afgestemd) 

 Aanpassen bestaande regeltechniek of kleppen 

Indien er tijdens de installatie blijkt dat de situatie anders is dan uit de door u aangeleverde informatie en foto's blijkt, dan 

houden we ons het recht voor om een meerprijs te berekenen op basis van informatie van de monteur en nacalculatie, of 

u ter plaatse, tijdens de installatie, een voorstel te doen. 


