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VOORWAARDEN DAIKIN ALTHERMA 3 LUCHT-WATER WARMTEPOMP ACTIE
Inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage buitenunit op plat dak, op de grond, aan de muur of balkon op een zo gunstig mogelijke positie d.m.v.
ondersteuningsbalken of muurbeugels. Exclusief huur van steiger, hoogwerker of kraan. (tegen meerprijs)
Daikin Altherma EHVH08S18D6V/ERGA06DV 180 liter warmwater.
Verbinding binnen- en buitenunit met maximaal 20 meter koelleiding.
Muursparing t.b.v. doorvoer van de leidingen tussen binnen- en buitenunit. (dakdoorvoer tegen meerprijs)
Elektrisch aansluiten, voedingen maximaal 5 meter vanaf binnen- of buitenunit.
Condens afvoerleiding van binnen naar buiten van maximaal 2 meter met natuurlijke afschot. (condenswater
afvoerpomp tegen meerprijs)
Koeltechnische montage (conform Stek-F-Gassen) en inbedrijfstelling. (Afpersen van leidingen en units, vacumeren en
werking airco controleren).
Aansluiten van de warmtepomp op voedingsleidingen van huidig afgifte systeem.
Binnenunit warmtepomp wordt geplaatst op dezelfde positie als de huidige warmte opwekker (CV ketel o.i.d.) of op
maximaal 2 meter afstand (gemeten vanaf het hart van de huidige warmte opwekker).
Hergebruik expansievat en overstortventiel (3Bar)
Bedieningsinstructies.
In de prijs is maximaal 30 minuten reistijd inbegrepen, langere reistijd wordt doorberekend.

Optionele meerprijzen (Inclusief BTW):
Kabelgoot p/m €18,Extra leidingwerk p/m € 20,Condenswater afvoerpomp (1 jaar garantie) € 149,Dak doorvoer € 130,Nieuwe elektragroep 230 V € 199,Nieuwe elektragroep 400V € 230,Automaat uitwisselen groepenkast €50,Boren van gaten in massief beton tegen meerprijs.
Horizontaal en verticaal transport tegen meerprijs.
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Onderhoud en garantie (Inclusief BTW):
Wij bieden u de mogelijkheid om voor een bedrag van €15,- per maand(⁵), gedurende een periode van 8 jaar, het volledige
onderhoud af te kopen. Hier zit dan bij inbegrepen:
-

Eén keer per twee jaar onderhoud en inspectie (basis controle);
Vervanging van defecte onderdelen (¹)(³)(⁴);
Storingen worden zonder extra kosten opgelost (²)(³)(⁴);
Algemene voorwaarden service-en onderhoudscontract Klimax;
Algemene voorwaarden Daikin Stand by me.

(¹) Uitgesloten zijn alle defecten welke een (in)direct gevolg zijn van handelingen door/van een persoon en/of bedrijf welke
geen onderdeel vormt/vormen en/of gelieerd zijn van/aan Daikin Nederland en/of Klimax installatiebedrijven.
(²) Uitgesloten zijn alle storingen welke een (in)direct gevolg zijn van handelingen door/van een persoon en/of bedrijf welke
geen onderdeel vormt/vormen en/of gelieerd zijn van/aan Daikin Nederland en/of Klimax installatiebedrijven.
(³) Uitgesloten zijn alle storingen en/of defecten welke een (in)direct gevolg zijn van weersinvloeden, atoomkernreactie en
natuurrampen.
(⁴) Uitgesloten zijn alle storingen en/of defecten welke een (in)direct gevolg zijn van oorlog, opstanden, aanslagen of rellen.
(⁵) De totale kosten voor het afkopen van het onderhoud bedragen € 1440,00. Wij bieden u de mogelijkheid om dit bedrag
in 96 maandelijkse termijnen van €15,- te voldoen. Indien u besluit tussentijds uw woning te verkopen dan dient dit bedrag
volledig voldaan te zijn. Een andere optie is om het onderhoudscontract over te dragen aan de nieuwe bewoner. In dit geval
zullen uw maandelijkse verplichtingen worden overgenomen en bent u ons niets meer verschuldigd.
NB. Indien de algemene voorwaarden van Daikin Stand by me en Klimax installatiebedrijven tegenstrijdigheden bevatten,
dienen de algemene voorwaarden van Klimax installatiebedrijven aangehouden te worden.

