Onderhoudscontract type “contracttype”
Ten behoeve van de navolgende installatie(delen) :
1 stuks NIBE warmtepomp type “omschrijving”
De uitvoering van het onderhoudscontract heeft betrekking op de installatie(delen) op de
onderstaande locatie:
Naam :
Adres :
Postcode / Woonplaats / Land :
Artikel 1
Onderhoudsfrequentie
NIBE Energietechniek B.V. zal de bovengenoemde installatie(delen) 1 x per -- jaar, voor het eerst in
-- inspecteren en onderhouden. De navolgende momenten zijn respectievelijk in --. In de
tussenliggende periode waarin NIBE géén onderhoud uitvoert, adviseren wij u de installatie
regelmatig te controleren conform de instructies in de gebruikershandleiding.
Artikel 2
Ingangsdatum en looptijd
Dit contract gaat in op -- (kalenderjaar 2018) en is aangegaan voor de duur van -- jaar en eindigt als
zodanig op --. Zonder schriftelijke opzegging, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de
overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met één jaar verlengd. De contractprijs
zal jaarlijks automatisch geïndexeerd worden conform het CBS indexatiecijfer van de Technische
Groothandel.
Artikel 3
Investering
Het tarief voor de inspectie- onderhoudsbeurt bedraagt € -- (prijspeil 2018) netto excl. B.T.W. per
twee jaar. In deze kosten zijn arbeid, voorrijkosten en klein materiaal inbegrepen.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturatie zal voor het eerst
geschieden in januari van het eerste jaar waarin wij de inspectie- onderhoudsbeurt uitvoeren.
Aansluitend wordt er gefactureerd in januari van de daaropvolgende jaren waarin wij onderhoud
uitvoeren.
Artikel 4
Werkzaamheden
De technische inspectie wordt uitgevoerd op reguliere werkdagen. Onder reguliere werkdagen wordt
verstaan : maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van de
algemeen erkende feestdagen. De dag en het tijdstip van uitvoering wordt in overleg met u bepaald.
Uit te voeren onderhoudswerkzaamheden:
Warmtepomp
 Visuele inspectie warmtepomp op waterlekkage, doorschuren van leidingen en kabels,
bevestiging van onderdelen, isolatie en bedrading.
 Functionele test en controle op goede werking van het koeltechnische gedeelte van de
warmtepomp.
 Controle abnormaal geluid van pompen en compressoren.
 Functionele tests van pompen en driewegkleppen.





Waterhoeveelheid (flow) over bron en afgifte systeem controleren (indien van toepassing).
Controleren van regeling en sensoren.
Functionele test warmtepomp op verwarmen, koelen en tapwater.

Bovengrondse aansluitingen bronsysteem (indien van toepassing).
 Visuele controle aansluitingen.
 Controle glycolgehalte (vorstbeveiliging) van de bron.
 Vuilfilters controleren en zo nodig reinigen.
 Controle expansievat / niveauvat.
 Druk in bronsysteem controleren en eventueel bijvullen.
 Controle isolatie op beschadigingen en dampdichtheid.
Afgiftesysteem (indien van toepassing)
 Druk in systeem controleren, eventueel bijvullen.
 Visuele controle aansluitingen water gevulde delen, aansluitingen en afsluiters.
 Controleren gasvulling expansievat.
 Vuilfilters controleren en zo nodig reinigen.
Overig
 Het opnemen en controleren van de draaiuren, schakelingen en storingen van de
warmtepomp.
 Recente storingsmeldingen uitlezen en analyseren.
 Opmaken onderhoudsrapportage.
Artikel 5
Reparatie
Eventuele reparaties, voor zover deze binnen de garantie vallen, zullen conform de van toepassing
zijnde garantieregeling worden uitgevoerd. Indien er sprake is van schade welke van onze
garantiebepalingen is uitgesloten dan zullen wij hierover met u in contact treden en een
kostenindicatie geven. Na schriftelijke akkoordbevinding zal NIBE Energietechniek B.V. overgaan tot
herstel.
Artikel 6
Bereikbaarheid
De service-engineer van NIBE Energietechniek B.V. dient altijd vrije, onbelemmerde en veilige
toegang te hebben tot de ruimte / locatie waar de NIBE producten zijn opgesteld. Producten welke
niet veilig, vrij bereikbaar c.q. toegankelijk zijn, worden van de inspectie uitgesloten.
Wachturen of vertraging als gevolg van bijvoorbeeld het niet verkrijgen van toegang welke niet aan
NIBE Energietechniek B.V. kan worden toegerekend, wordt aan de opdrachtgever in rekening
gebracht.
De huur van eventueel benodigde steigers of hoogwerkers is niet in de prijs inbegrepen.

Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn tevens altijd van toepassing de Algemene Voorwaarden van NIBE
Energietechniek B.V.

