Opdracht inbedrijfstelling Haier airconditioning
S.V.P. DIT FORMULIER VOLLEDIG INVULLEN EN SAMEN MET DE 3 FOTO’S OPSTUREN NAAR KOELTECHNIEK@WASCO.NL

Bedrijfsnaam

: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Plaatsnaam

: .…………………………………………………………………………………………………………………………

Contactpersoon

: .…………………………………………………………………………………………………………………………

Debiteurnummer

: .…………………………………………………………………………………………………………………………

hierna te noemen “opdrachtgever” geeft opdracht aan:
WASCO GROOTHANDELSGROEP B.V. te Twello, voor het onderstaande.
Het in bedrijf stellen van onderstaand(e) airconditioning syste(e)m(en). S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Haier Single Split Systeem < 7 kW

€ 250,00

2e Haier Single Split Systeem < 7 kW (indien op de zelfde dag en locatie)

€ 175,00

Haier Single Split Systeem > 7 kW

€ 300,00

2e Haier Single Split Systeem > 7 kW (indien op de zelfde dag en locatie)

€ 230,00

Haier Multi Split Systeem met 2 binnenunits

€ 320,00

2e Haier Multi Split Systeem met 2 binnenunits (indien op de zelfde dag en locatie)

€ 230,00

Haier Multi Split Systeem met 3 binnenunits

€ 350,00

2e Haier Multi Split Systeem met 3 binnenunits (indien op de zelfde dag en locatie)

€ 250,00

Haier Multi Split Systeem met 4 binnenunits

€ 400,00

2e Haier Multi Split Systeem met 4 binnenunits (indien op de zelfde dag en locatie)

€ 275,00

Haier Multi Split Systeem met 5 binnenunits

€ 450,00

2e Haier Multi Split Systeem met 5 binnenunits (indien op de zelfde dag en locatie)

€ 300,00

Totaalprijs
Single split systeem.
Modelnummer buitenunit

: .…………………………………………………………………………………………………………….

Modelnummer binnenunit

: ……………………………………………………………………………………………………………..

Multi split systeem.
Modelnummer buitenunit

: .…………………………………………………………………………………………………………….

Modelnummers binnenunits

: ……………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………….

Installatieadres.
adres / postcode / plaats

: ……………………………………………………………………………………………………………..

Contactpersoon op locatie.
Naam

: ………………………………………………………………….………………………………………….

Telefoonnummer

: …………………………………………………………………………………………………….……….
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Omschrijving van de werkzaamheden door de inbedrijfsteller.
 Het koeltechnisch aansluiten van de koelleidingen tussen buiten en binnenunit(s).
(De koelleidingen zijn reeds op overlengte aangelegd en vocht en luchtvrij afgedopt).
 Het uitvoeren van de lekdichtheidstest met stikstof, het vacumeren van de installatie, het openen van de
afsluiters en het opstarten van de installatie.
 Installaties met een groter leidingtraject tussen buiten en binnenunit(s) dan conform de fabrieksspecificaties
dient te worden bijgevuld met koudemiddel. De kosten van het bijvullen worden separaat berekend. Per
extra meter leidingtraject is een bijvulling van 20 gram koudemiddel benodigd.
Montagevoorwaarden.
A. De inbedrijfsteller moet zonder belemmering de opgedragen werkzaamheden kunnen verrichten. Wachturen gaan
in één uur na het ontstaan van de belemmering en kunnen worden doorbelast.
B. De geplande in bedrijfstel datum schuift evenredig op naarmate er vertraging ontstaat welke aantoonbaar is aan
de opdrachtgever. In de voorkomende gevallen zal er overleg plaatsvinden met opdrachtgever.
C. De opstelling van buiten en binnenunit(s) dienen goed bereikbaar te zijn en eventuele obstakels dienen te zijn
verwijderd. Op hoogte geplaatste buitenunit(s) dienen dusdanig te zijn geplaatst dat deze op een verantwoorde
en veilige manier bereikbaar zijn. Een eventueel benodigde steiger en/of ladder materiaal dient aanwezig te zijn.
D. De koelleidingen, voedingskabel en de communicatiebekabeling dienen aangebracht te zijn tussen buiten en
binnenunit(s). De koelleidingen hebben de voorgeschreven diameter welke behoort bij het type Haier split
airconditioning systeem, de koelleidingen dienen stof, vocht en luchtvrij te zijn aangebracht voorzien van
afsluitdoppen op beide zijden, de communicatie kabel is van het type 4G1,5 mm², de voedingskabel dient
overeenkomstig de voorschriften van het type Haier split airconditioning systeem te zijn.
E. De condenswaterafvoer dient te zijn aangebracht en getest. is er niet voldoende hoogteverschil dan dient de
condenswaterafvoer te worden voorzien van een condenspomp welke werkend is aangesloten op de binnenunit.
F. Kabel en leiding goten dienen te zijn gemonteerd zowel aan de binnenunit als eventueel buiten.
G. Eventuele wijzigingen van de werkzaamheden, meerwerk daaronder inbegrepen, kunnen slechts overeengekomen
worden tussen opdrachtgever en Wasco. Worden niettemin ter plaatse afspraken gemaakt tussen opdrachtgever
en inbedrijfsteller dan is Wasco daarbij geen partij, draagt zij geen aansprakelijkheid en brengt dat geen
verandering teweeg in deze overeenkomst.
H. Na afronding van de installatie en voordat ingebruikstelling kan worden ingepland, dient de opdrachtgever drie
foto’s aan Wasco toe te sturen te weten:
a.
b.
c.

Foto van de gemonteerde buitenunit met duidelijk te zien dat de leidingen erbij liggen.
Foto van de gemonteerde binnenunit(s) met duidelijk te zien dat de bekabeling aanwezig is.
Foto van het leidingtraject waarbij duidelijk te zien is dat deze compleet en afgedopt zijn.

Op basis hiervan zal Wasco evalueren of een ingebruikstelling ingepland kan worden.
Belangrijke aandachtspunten:
- Zonder deze foto’s wordt er geen ingebruikstelling ingepland.
- Geen koeltechnische verbindingen maken en/of de afsluiters opendraaien.
- De koelleidingen zonder knikken aanbrengen.
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Voor het verrichten van de onderstaande werkzaamheden zijn Wasco en opdrachtgever overeengekomen:
Paraaf
Wasco Opdrachtgever Opdrachtgever

Uit te voeren werkzaamheden door:
Het monteren van de binnenunit volgens de handleiding

X

Het aanbrengen van muur- en/of vloer/plafond sparingen

X

Het plaatsen / monteren van de buitenunit volgens de handleiding

X

Het leggen van de afgedopte koelleidingen (LET OP: niet afzagen en
op overlengte aanbrengen), communicatiekabel en voedingskabel

X

Het aanbrengen van een condenswaterafvoer, het aanbrengen van
een eventueel benodigde condenspomp en het elektrisch aansluiten
hiervan

X

Het aanbrengen van een deugdelijke veilige werkopstelling (steiger,
ladder) voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan de buitenunit

X

Het versturen van minimaal drie foto’s van een gemonteerde
buitenunit, gemonteerde binnenunit en aangebrachte koelleidingen

X

Het aansluiten van de communicatiekabel tussen buiten en
binnenunit(s)

X

Het aansluiten van de voedingskabel op de buitenunit

X

Het koeltechnisch aansluiten van de koelleidingen op de buiten en
binnenunit(s)

X

n.v.t.

Het volgens de F-gassen verordening in bedrijf stellen van de
installatie

X

n.v.t

Het invullen van het inbedrijfstel rapport en overhandigen aan de
opdrachtgever

X

n.v.t.

Let op: in de laatste kolom een paraaf zetten voor accoord.
Aldus overeengekomen en ondertekend d.d.

……………………………………………………………… (datum)

Namens Wasco Groothandelsgroep B.V.:

Namens opdrachtgever:

……………………………………………………. (naam)

……………………………………………………. (bedrijfsnaam)

……………………………………………………. (naam)

…………………………………………………… (handtekening)

…………………………………………………… (handtekening)
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