
  

 
Opdracht ingebruikname warmtepompen 
Ingebruikname kan enkel uitgevoerd worden na ontvangst van een volledig ingevulde checklist!.  Prijzen geldig vanaf 
01.05.2022. 
 

Opdrachtgever en factuuradres  
Firmanaam 
 

 

Straat 
 

Gewenste termijn (datum) 
 

Postcode / Plaats 
 

 
Doorlooptijd mogelijk tot 10 werkdagen 

Offertenummer Stiebel Eltron 
 

Voor en achternaam verantwoordelijke bij installateur 
 

Telefoonnummer (voor afspraak planning) 
 

Datum                                                                                                                                  Handtekening 
 
 
 
 

In bedrijf te nemen appara(a)t(en): 
Referentie  

Adres  

Toesteltype(n)  
 

 

Voorwaarden vóór ingebruikname: 
• Checklist horend bij deze aanvraag is volledig ingevuld bijgevoegd.  

• De warmtepompinstallatie dient volledig vakkundig elektrisch en werktuigbouwkundig afgemonteerd te zijn.  

• Verwarmingssysteem op de juiste druk gevuld (>1,5bar), afgeperst, ontlucht.  

• Voordruk en inhoud van de expansievaten afgestemd op de installatie inhoud. 

• Warmwaterboiler is gespoeld, gevuld en ontlucht. 

• Buitenvoeler en verdere noodzakelijke voelers zijn juist aangesloten en gepositioneerd. 

• Bronsysteem is op dichtheid getest. Juist gevuld (>1,5bar), gespoeld en voorzien van de minimaal noodzakelijk beveiligingstemperatuur (-15°C MEG). 

• Hardheid van het cv-water voldoet zoals aangegeven in de installatievoorschriften. 
 

 

 
Ingebruikname enkele warmtepomp (alleen verwarming / warm water) 3 jaren*garantie.  
Ingebruikname enkele warmtepomp  groot vermogen (WPLg, WPFg)  
Per opvolgend moduul in cascade  
Ingebruikname warmtepompboiler (LWA 252/WM 300)  
Ingebruikname LWZ integraaltoestellen  
Ingebruikname zonnecollector systeem solo  
Toeslag herhaalbezoek; bijvoorbeeld droogstookprogramma) 
Toeslag ingebruikname Internet Service Gateway** 
Toeslag beschikbaar stellen KNX-IP op Internet Service Gateway** 
Toeslag ingebruikname zonnecollector systeem** 
Toeslag ingebruikname koelfunctionaliteit (m.u.v. type “cool” toestellen)** 
 
Voorrijkosten        (buiten IGN tarieven / meerwerk)                                                                                                                                               
Uurtarief €/u         (buiten IGN tarieven / meerwerk) 
 
Informatieaanvraag jaarlijkse warmtepompcontrole                                                             

 
283722 
286777 
283724 
283728 
283723 
293134  
294381  
298662 
233303 
283733  
293133 

 
280399  
292322 

*** 
588,00 €        
728,00 €        
203,00 €        
395,00 €        
785,00 €                
354,00 €        
224,00 €        
270,00 €        
369,00 €        
135,00 €        
114,00 €        

 
104,00 €        
103,00 €        

 
Aanvraag        

 

 

* 3 Jaar Garantie, geldt voor alle Stiebel Eltron verwarming warmtepompen en ventilatietoestellen tot een vermogen van 20kW. Begin garantietermijn is de 
ingebruikname datum van de Stiebel Eltron producten. De garantie verlenging is enkel van toepassing als Stiebel Eltron warmwaterboiler, buffer of systeem-
buffer zijn toegepast en volgens Stiebel Eltron voorschriften zijn geconfigureerd. 
** Enkel in combinatie met ingebruikname van warmtepompen of ventilatietoestellen.  
*** Aankruisen welke werkzaamheden worden afgenomen. 
 

De genoemde prijzen zijn compleet prijzen hierin zijn alle kosten opgenomen. Prijzen zijn exclusief B.T.W. Bij afwijkende opstellingen dient contact opgeno-
men te worden met Stiebel Eltron Nederland B.V. voor prijsopgave. Als niet aan de ingebruikname voorwaarden wordt voldaan zoals in deze opdracht en 
bijbehorende checklist zijn opgenomen worden de gelden in rekening gebracht.  
 



Bij de apparaten en systemen wordt geen installatieverantwoordelijkheid overgenomen. Voor configuratie, bouw en dimensionering is de installerende partij 
de verantwoordelijke partij. Dit geldt in het bijzonder bij de uitvoer van de ingebruikname door Stiebel Eltron aftersales. De niet door Stiebel Eltron geleverde 
materialen vallen niet onder de verantwoording en werkzaamheden van Stiebel Eltron. 
 

 
Gaarne volledig ingevuld en ondertekend deze werkopdracht  en checklist sturen naar  

Stiebel Eltron Nederland BV    |    service@stiebel-eltron.nl 
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