De service & onderhoudsbedrijven voor uw mechanische ventilatie en wtw-systeem

Bewonershandleiding

Ventilatie reiniging voor een gezond binnenklimaat

Garantievoorwaarden






Onderhoudsgarantie èènmalig onderhoud, 12 maanden.
Onderhoudsgarantie groot onderhoud in combinatie met een servicecontract 1 jaar.
Onderhoudsgarantie jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud in combinatie met een servicecontract 1 jaar.
Heeft u een servicecontract dan komen wij bij een storing kosteloos bij u langs.
Korting op eventuele vervangende onderdelen.

Voor

Vervuilde motor waaier

Tijdens

Materiaal garantie









Materiaal garantie, 24 maanden.
Garantie op het reviseren in combinatie met een servicecontract 4 jaar.
Garantie op het reviseren bij een èènmalig onderhoud 24 maanden.
Op mechanische ventilatieboxen of wtw systemen is de fabrieksgarantie van toepassing.
Comfofan S 7 jaar garantie op het apparaat.
Orcon MVS 15 90 maanden op het apparaat.
R-Vent WVS 7 Jaar garantie op het apparaat.
Garantie op montage wtw en ventilatiebox 1 jaar.

Na

Schone motor waaier

Na afloop van het onderhoud

Gebruiksaanwijzing t.b.v. de mechanische ventilatie en wtw-systeem

Gebruiksaanwijzing 3 standen schakelaar / RFZ - zender
Stand 1 = de nachtstand & afwezigheidsstand.
Stand 2 = de dagstand en nachtstand.
Stand 3 = hoogste stand, gebruikt u tijdens het koken of douchen.
Stand 4 = bij een Buva systeem hoogste stand, gebruikt u tijdens het koken of douchen.
Gebruiksaanwijzing 2 standen lichtschakelaar
Stand laag = voor overdag en ‘s avonds.
Stand hoog = gebruikt u tijdens het koken of douchen.
Ventilatieroosters
De ventilatieroosters zijn afgesteld op de juiste waarde.
Mocht u de ventilatieroosters schoon willen maken, let er dan op dat deze op
de juiste stand wordt terug geplaatst.

Raamroosters
De mechanische ventilatie werkt pas optimaal als u ook goed gebruik maakt van de raamroosters.
Zorg altijd dat er minimaal één raamrooster openstaat op elke verdieping
in uw woning zodat verse luchttoevoer in de woning mogelijk is.
Vochtsensor
Heeft u een mechanische ventilatie of een wtw systeem met een vochtsensor,
dan voldoet u simpel en snel aan de nieuwe wet- en regelgeving 1 januari 2018.
De sensor zorgt er automatisch voor dat er meer geventileerd wordt als er vocht ontstaat in
de woning. Het ventilatiesysteem bepaald hierdoor zelf de gewenste afzuigstand.
Gaat u uw huis verbouwen ??
Bij verbouwingen in uw woning zoals verven, schuren, stucen, etc
trekt u dan de stekker van de ventilatiebox of wtw systeem uit het stopcontact,
om te voorkomen dat het systeem ernstig vervuild raakt.
Wilt u zonnepanelen laten plaatsen ??
Wilt u zonnepanelen laten plaatsen, let dan op dat de monteurs geen kabels
door de ventilatiekanalen heen trekken, dit is voor hun de makkelijkste manier
om de zonnepanelen aan te sluiten, maar slecht voor het ventilatiesysteem.
Omdat het ventilatiesysteem dan niet meer gereinigd kan worden
en niet meer 100 procent functioneert.
WTW filters
Wanneer u gebruik maakt van een warmteterugwinsysteem
in uw woning, is het belangrijk de filters elke maand uit te zuigen
en deze elke 6 maanden te vervangen.
Hierdoor bent u verzekerd van een goed werkend
ventilatiesysteem en een gezond binnenklimaat.

Onderhoud en prijzen

Groot onderhoud in combinatie met een
servicecontract.






Mechanische ventilatie
€ 90,- eerste onderhoud.
Daarna jaarlijks onderhoud € 65,34
Of 2-jaarlijks onderhoud € 83,50

Een éénmalige groot onderhoud
zonder servicecontract.


Mechanische ventilatie € 110,-

Groot onderhoud in combinatie met een
servicecontract.




WTW installatie
€ 110,- eerste onderhoud.
Daarna € 75,00 per jaar.



Of 2-jaarlijks onderhoud € 95,00

Een éénmalige groot onderhoud
zonder servicecontract.


WTW installatie € 130,-

De bovenstaande bedragen zijn inclusief B.T.W. en voorrijkosten en gelden alleen voor een normaal
woonhuis met 1 ventilatiebox of WTW unit in de woning en maximaal 6 afzuigpunten.

Onderhoud wanneer ?

Verontreinigde mechanische ventilatiesystemen en wtw systemen vormen een broeinest van
bacteriën, ziektekiemen, schimmels en stof in huis. Jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud en reiniging
van uw ventilatiesysteem is daarom beslist noodzakelijk. Of u het onderhoud jaarlijks
of 2-jaarlijks moet laten uitvoeren, is afhankelijk van uw persoonlijke woonsituatie.

Contactgegevens

Heeft u een storing of wilt u een onderhoudsafspraak plannen ?
Dan zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00.
Of maak gebruik van het contactformulier op èèn van de onderstaande websites.

Ventilatie Flevoland-Hoofdvestiging
Xenonstraat 80 1362 GH Almere Tel : 085-4835220
E-mail : info@ventilatieflevoland.nl - info@ventilatienoordholland.nl - info@ventilatieutrecht.nl
Website : www.ventilatieflevoland.nl - www.ventilatienoordholland.nl - www.ventilatieutrecht.nl

