Installatievoorwaarden vloerverwarming

1. De ruimte waar de vloerverwarming komt dient vrij van obstakels te zijn.
2. Monteurs van CV-Service moeten zonder belemmering van derden hun werkzaamheden uit
kunnen voeren.
3. De vloer moet vlak en egaal zijn.
4. De vloer moet droog en uitgehard zijn.
5. Er dient een normale dekvloer te zijn van minimaal 20 mm.
6. Het frezen kan alleen in een cement of anhydriet vloer. ( dus geen beton ,tegels of plavuizen).
7. CV-Service neemt geen verantwoording voor het doorslijpen van leidingen in de dekvloer.
8. Bij aansluiting vanuit de kruipruimte dient deze droog,begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.
9. De plaats van de verdeler moet in overleg worden bepaald.
- Afstand onderkant verdeler tot de vloer minimaal 20 cm.
- Afstand boven de verdeler min 15 cm vrij.
- De verdeler mag niet in de meterkast geplaatst worden ( voorschriften ).
- De verdeler kan niet onder het niveau van de vloerverwarming geplaatst worden ( i.v.m.
ontluchting problemen).
10. De verdeler dient op dezelfde etage als de vloerverwarming geplaatst te kunnen worden.
11. De verdeler moet binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst te
kunnen worden.
12. De vloerverwarmingsbuizen dienen direct in de vloer geslepen dan wel geboord te kunnen
worden.
13. De aansluiting van de verdeler op de verwarmingsinstallatie dient mogelijk te zijn d.m.v.
aftakking van een of 22 mm cv - buis binnen een straal van 3 meter.
14. Voor de pomp van de verdeler dient er een geaard stopcontact aan gebracht te worden
binnen een 0,5 meter van de verdeler. Dit mag ook na het installeren van de vloerverwarming.
Hier dient de klant zelf voor te zorgen.
15. De vloerverwarming dient d.m.v. de verwarmingsinstallatie op druk gebracht te kunnen
worden i.v.m. controle op de werking en/of lekkages.
16. Voor de afvoer van slijpstof, rest en verpakkingsmateriaal dient de klant zelf voor te zorgen.
17. Hoewel monteurs van CV-Service er alles aan doen om netjes,secuur en veilig te werken,
dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er met zwaar gereedschap gewerkt word.
Kwetsbare plekken dienen door de klant beschermd of verwijdert te worden.
18. Tijdens de werkzaamheden van CV-Service word het pand als bouwplaats beschouwd, het
betreden hiervan is voor eigen risico ( ook voor de klant ). De klant dient er voor te zorgen dat
derden die het pand betreden hier van op de hoogte zijn.
19. Op de dag van leveren dient de klant aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en
ondertekening van de werkopdracht.
20. Indien er niet aan deze installatievoorwaarden voldaan kan worden dient hiervoor
ruimschoots contact met CV-Service opgenomen te worden.
21. Meerwerk en/of extra kosten worden door ons in rekening gebracht.
22. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. inclusief reiskosten
23. Betaling binnen 14 dagen na factuur datum.

