AFLEVERSET VERVANGING

In te vullen door klant

Gegevens klant
Klantnummer SVP
Voorletter(s) + tussenvoegsel
Naam
Straat Huisnummer + toevoeging
Postcode Plaats
Telefoon overdag
Mobiel
E-mail
Bent u als klant ook de woningeigenaar

Ja /

Nee nl.,

Huidige afleverset
Type/merk afleverset
Leeftijd afleverset
Afleverset CW-klasse (Comfort Warm Water’)

Locatie afleverset in woning

Aanvinken wat van toepassing is:

Aanvinken wat van toepassing is:

CW3 (standaard tot 2007)

Meterkast

Badkamer

CW4 (standaard vanaf 2007)

Trapkast

Toilet

CW5

Keuken

Elders, nl.:

Wanneer uw huidige afleverset een ingebouwde
cv-klep heeft of als deze verouderd is, dient
deze te worden vervangen.Voor het vervangen
van cv-klep en/of kamerthermostaat brengt SVP
de volgende kosten in rekening:

*Cv-klep € 160,48
*Kamerthermostaat € 86,03

Onbekend

Nieuwe afleverset
Gewenst afleverset CW-klasse (Comfort Warm water)
Aanvinken wat van toepassing is:

CW4 (standaard vanaf 2007)
CW5 (indien u CW5 kiest dan zijn de kosten hiervoor € 465,16)
CW6 (indien u CW6 kiest dan zijn de kosten hiervoor € 797,34).
Voor een goede werking dient ook uw warm water binneninstallatie geschikt te zijn voor CW5/CW6. Raadpleeg hiervoor uw installateur.

Akkoord
Ik heb alle gegevens correct en volledig ingevuld.
Ik ga akkoord met de genoemde eventueel eenmalige kosten. Hiervoor ontvang ik een factuur.
Handtekening							Datum

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW CV-INSTALLATIE

Lees de onderstaande informatie alstublieft goed door!
Hiermee voorkomt u toekomstige comfortklachten en inefficiënte verwarming van uw woning.

U gebruikt stadsverwarmingswater van Stadsverwarming Purmerend voor de
ruimteverwarming van uw woning en voor het verwarmen van het warme water uit uw
kraan.
Bij de oplevering van uw woning is de binneninstallatie (centrale verwarming) zorgvuldig
ingeregeld door een installateur. Op basis van diverse berekeningen heeft de installateur in
uw woning elke ruimteverwarming (radiator, convector of vloerverwarming) zo ingesteld dat
deze exact het vermogen van de installatie vraagt om de ruimtes comfortabel op te kunnen
warmen. Uw binneninstallatie is dus optimaal ingeregeld voor een zo duurzaam mogelijk
gebruik.
Wanneer u echter besluit om een verandering aan uw binneninstallatie (centrale
verwarming) te laten uitvoeren, houdt u dan rekening met het volgende:
* Raadpleeg hiervoor een erkend SVP Keurmerk Installateur.
Een Keurmerk Installateur zal de binneninstallatie (centrale verwarming) na de verandering
controleren en opnieuw inregelen. Hiermee voorkomt u dat sommige vertrekken niet goed
verwarmd worden. Bovendien heeft een goede inregeling een positieve invloed op uw
verbruik.
* De inregelgegevens van uw woning kunt u opvragen bij de verkopende partij
(projectontwikkelaar, makelaar of bouwkundig aannemer) van uw woning.
Voor huurwoningen geldt dat de inregelgegevens op te vragen zijn bij de verhurende partij.

