Productvoorwaarden radiatoren inregelen

Belang van de juiste warmteafgifte
Duurt het lang voor uw woning warm wordt? Of is de ene kamer al warm, terwijl de andere
kamer koud blijft? Dan is de kans groot dat de doorstroming van de radiatoren in uw woning
niet goed is ingeregeld, waardoor het warme water niet optimaal door de radiatoren in de
woning loopt. Veel mensen zetten dan de kamerthermostaat een paar graden hoger, maar
dan worden sommige ruimten in de woning weer te warm. Bovendien kost iedere graad die
u de thermostaat hoger zet ongeveer 6 procent meer energiegebruik per jaar. Energiewacht
lost dat probleem voor uw op! Dat doen we door alle radiatoren in de woning met elkaar in
balans te brengen. Waterzijdig inregelen heet dat.
Het inregelen van radiatoren helpt
Het waterzijdig inregelen van de radiatoren is een belangrijke basis voor het verhogen van
uw wooncomfort en het verlagen van de energierekening. Met waterzijdig inregelen stelt
onze monteur elke radiator of vloerverwarmingsgroep perfect af en zorgt hij tevens voor
een betere en efficiëntere verdeling van het verwarmingswater in de woning. Dat verhoogt
direct het wooncomfort en zorgt tevens voor een energiebesparing die kan oplopen tot wel
15%. En dat merkt u in de portemonnee!
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Wilt u direct besparen op stookkosten en tegelijk comfort
verhogen? Laat dan de warmteafgifte van uw radiatoren door
onze specialist optimaliseren. U verneemt direct resultaat!

Onze werkwijze
Bij het waterzijdig inregelen van de radiatoren zorgt de monteur voor warmtebalans in uw
woning. Radiatoren worden ingesteld op de waterhoeveelheid waarvoor deze ontworpen is.
Wat doet de monteur?
 Hij brengt de woning in kaart (de oppervlakte en warmteafgifte-mogelijkheid)
 controleert de instelmogelijkheden per radiator en/of groep
 Indien noodzakelijk zorgt de monteur voor het aanpassen of vervangen van
radiatorkranen of thermosstaat kranen (u ontvangt van te voren een prijsopgave)
 Hij stelt het binnenwerk van iedere radiatorkraan of groep zo efficiënt mogelijk af
 De monteur controleert de instellingen van de CV-ketel en past deze waar nodig aan.
 Hij informeert u over de uitgevoerde werkzaamheden en de bevindingen van het
toestel en de installatie
 Tot slot informeert hij u over eventuele onvolkomenheden in de installatie die de goede
werking van het toestel ongunstig kunnen beïnvloeden.
Welke werkzaamheden en materialen zijn niet in dit voorstel opgenomen?
 Bouwkundige aanpassingen/voorzieningen
 Hak- en breekwerk-, schilderwerkzaamheden
 Isolatie van bestaande leidingen, appendages en pompen
 Vervangen van appendages tenzij anders is omschreven
 Werkzaamheden aan milieubelastende materialen, zoals asbest
 Vervangen van materialen die defect blijken (vastzittende of lekkende kranen, etc)
 Aanpassen van bestaande ontwerp-/installatie fouten
Wat kunt uzelf doen ter voorbereiding?
Voordat de monteur bij u thuis komt, loont het de moeite om de werkplek alvast goed
voor te bereiden. Maak voldoende ruimte op de plek waar het toestel hangt en zorg dat
alle radiatoren goed toegankelijk zijn. De monteur kan dan direct aan de slag. De tijd die
het waterzijdig inregelen in beslag neemt is afhankelijk van de situatie in uw woning.
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Voorwaarden
Als de instelling van het waterzijdig inregelen door derden wordt aangepast, kunnen wij
niet garant staan voor de juiste werking.

Toelichting van definities
Toestel
Een apparaat ten behoeve van verwarming, warmwaterbereiding en/of mechanische
afzuiging, etc.
Toestelonderdelen
De onderdelen die zich binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden.
Randapparatuur
Onderdelen behorend bij het toestel ten behoeve van een goede werking van het toestel,
zoals afsluiters, kranen, ventielen, kleppen, regelingen, thermostaat, enz.
Installatieonderdelen
Het afgiftesysteem, het bij het geheel horende leidingsysteem (cv, gas, water en riolering),
de rookgasafvoer, de vloerverwarming inclusief regelingen.
Tarieven
De hoogte van de investering voor het instellen van uw radiatoren is afhankelijk van het
aantal radiatoren in uw woning. Op onze www.ewacht.nl/waterzijdig inregelen vindt u een
overzicht van deze diensten en de (staffel)prijzen. Het waterzijdig inregelen neemt enkele
uren in beslag. Wij hanteren vaste prijzen, uiteraard worden alle extra werkzaamheden in
overleg met u uitgevoerd. Na afloop van de werkzaamheden ontvangt u van ons een factuur.
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Voorwaarden en betaling
Op het inregelen van radiatoren zijn algemene voorwaarden van Energiewacht B.V. voor
service en onderhoudsabonnementen van toepassing. Raadpleeg de voorwaarden op onze
website: www.ewacht.nl/voorwaarden.
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