
 

Installatie informatie 
 

 
Bij de installatie van uw nieuwe CV-ketel sluit de installateur van CV-Service het nieuwe toestel op het bestaande 
leidingwerk van uw woning aan. Hij hanteert daarbij de geldende voorschriften voor erkende installateurs. Zowel 
het toestel als de montage voldoen daarmee aan alle strenge en huidige veiligheidsnormen. Dat geeft u de 
zekerheid van een veilige en deskundige installatie. 
 
  
Bij de installatie op het bestaande leidingwerk gaan we ervan uit dat het leidingwerk in goede staat verkeert. 
Mocht tijdens de installatie blijken dat er sprake is van extra of onvoorziene werkzaamheden of van achterstallig 
onderhoud aan het leidingwerk, dan worden de extra werkzaamheden eerst met u overlegd. De extra arbeidsuren 
en materiaalkosten bij meerwerk worden apart in rekening gebracht. 
  
 
Bij de standaard installatie voeren we onder andere de volgende werkzaamheden uit:  
 
De CV-installatie  
We demonteren het oude toestel en installeren het nieuwe toestel op de bestaande  
binnenhuisriolering en het bestaande leidingwerk (CV, Water en Gas) aan.  
Dat doen we binnen 1 meter rondom de ketel. Wenst u meer leidingwerk vernieuw te  
hebben zal dit als meerwerk en extra materiaal aan u berekend worden. 
 
De oude ketel, afval en verpakkingsmateriaal voeren we voor u af 
 
 
Rookgasafvoer en luchttoevoer buizen 
Een rookgasafvoer gaat slechts één ketelleven mee. Voor uw veiligheid is het daarom  
van levensbelang dat wij de rookgasafvoer meteen vervangen bij het plaatsen van uw  
ketel, Wij vervangen nu de rookgasafvoer tot de dakdoorvoer, daarnaast wordt alles  
volgens de laatste voorschriften gebeugeld met rookgasbeugels.  
Dit om in de toekomst rookgas lekkage te voorkomen 
 
 
 
Rookgasafvoer dakdoorvoer 
Net als de  rookgasafvoer gaat ook de dakdoorvoer slechts één ketelleven mee. Voor uw  
veiligheid is het daarom van levensbelang dat wij ook de dakdoorvoer meteen mee vervangen, 
om deze reden hebben we deze optie vast voor u aangevinkt.  
De Kosten van deze door ons aangevinkte optie moet nog bij het subtotaal opgeteld worden. 
 
 
 
 
 
 
Expansievat  
Een expansievat heeft een beperkte levensduur. Bij de installatie van uw nieuwe  
CV-ketel plaatsen wij daarom direct een nieuw expansievat. Zo bent u verzekerd  
van een goed werkend systeem.  
 
 
 
 
 



 

 
Afsluiters  
Wanneer tijdens onderhoud of reparaties de CV-ketel afgesloten moet worden van  
de installatie, is een afsluiter noodzakelijk als er zich radiatoren op een hogeren etage  
bevinden dan de ketel plaats. We installeren in deze situatie standaard nieuwe afsluiters. 
 

 

 
 
 
 
Tijdsduur  
Voordat de monteur bij u thuis komt, loont het de moeite om de werkplek alvast goed voor te bereiden. Zet 
bijvoorbeeld de verwarming uit en maak ruimte op de plek waar het toestel hangt, zodat de monteur direct aan de 
slag kan. De monteur levert uw CV-ketel volledig gebruiksklaar af. U kunt diezelfde avond dus meteen genieten 
van een heerlijke warme douche en een comfortabele temperatuur in huis. Hoeveel tijd de installatie van uw CV-
ketel in beslag neemt is afhankelijk van de situatie in uw woning. Houd u er rekening mee dat een standaard 
uitwisseling van de ketel zonder al te veel randzaken een ¾ dag tot 1 dag in beslag neemt. Omdat wij een vaste 
normtijd hanteren op de offerte zal er bij uitloop of inloop van de werktijd geen na verrekening plaatsvinden, 
offerte is offerte!  
 
 
Tot slot  
Mocht u na het lezen van deze installatie informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 
U kunt ons bereiken op telefoonnummer 035-7992099  
of via ons e-mailadres info@cv-service.nl. 

 

 
 
Vul- en aftapkraan  
Om het verwarmingssysteem bij te vullen of af te tappen, is een vul- en aftapkraan 
noodzakelijk. Standaard installeren wij een nieuwe vul- en een aftapkraan  
 
 

 
 
Overstortventiel  
De druk in het systeem mag niet te hoog oplopen. Wanneer de druk in het systeem 
toch te hoog wordt, treedt het overstortventiel in werking. Een belangrijk onderdeel 
voor de veiligheid van uw verwarmingssysteem dus! Standaard vervangen wij bij de 
installatie van uw CV-ketel daarom direct ook het overstortventiel.  
 
 
 
Gaskraan  
Voor een veilige werking van uw CV-systeem vervangen wij standaard de gaskraan 
bij de CV-ketel.  
 
 
 
 
Inlaatcombinatie  
De inlaatcombinatie voorkomt dat het verwarmde water terugstroomt in de koud 
waterleiding. Bij de installatie van uw CV-ketel vervangen wij standaard de 
inlaatcombinatie.  


