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Installatievoorwaarden particulieren:
1. De ruimtes waar vloerverwarming aangebracht moet worden dienen vrij te zijn van obstakels.
2. Monteurs van Rijnmond Vloerverwarming moeten zonder belemmering van derden hun werkzaamheden
kunnen uitvoeren.
3. De vloer moet droog en uitgehard zijn, vlak en egaal en vrij zijn van resten van vorige vloerafwerking.
4. Rijnmond Vloerverwarming kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de dek en
constructievloer.
5. Indien bekend is dat er zich leidingen in de afwerkvloer bevinden, dient dit vooraf aan de monteur van
Rijnmond Vloerverwarming vermeldt te worden.
6. In de ruimtes waar vloerverwarming aangebracht wordt dienen de plekken waar expliciet geen
vloerverwarming aangebracht moet worden, duidelijk aangegeven te worden.
7. De minimale dekking van de te in te frezen afwerkvloer dient minimaal 2 cm. te zijn.
8. Mochten er ondanks alle voorzorgsmaatregelen tijdens het frezen van de sleuven of andere werkzaamheden
lekkages ontstaan dan zijn deze voor eigen risico. CV en waterleidingen zullen wij de lekkage altijd direct
proberen te repareren. Overige leidingen in de afwerkvloer, zoals bijvoorbeeld elektra, TV/Cai, rioleringen
dienen door de klant zelf gerepareerd te worden.
9. In de woning dienen minimaal 2 bruikbare elektragroepen aanwezig te zijn. Indien de groepenkast is voorzien
van smeltzekeringen, dient de klant zelf te zorgen voor reserve zekeringen. Voor het eventueel vervangen van
een hoofd-zekering is Rijnmond Vloerverwarming niet aansprakelijk.
10. Indien er sprake is van werkzaamheden door andere partijen op een etage, dient dit vooraf vermeldt te worden.
11. Bij aansluitingen via de kruipruimte dient deze droog, begaanbaar en vrij van obstakels te zijn.
12. De plaatsing van de verdeler moet technisch mogelijk zijn en wordt in overleg bepaald.
- Afstand onderkant verdeler tot vloer minimaal 20 cm.
- Afstand boven de verdeler minimaal 15 cm.
- Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen en het type verdeler.
- Verdeler kan en mag niet toegepast worden in de meterkast.
13. De verdeler en primaire aansluiting moeten na montage bereikbaar zijn.
14. De verdeler dient op dezelfde etage gemonteerd te worden als waar de vloerwarming geplaatst zal worden.
Overige montage opstellingen van de verdeler kan ik overleg bepaald worden.
15. De verdeler dient binnen een straal van 2 meter van de te verwarmen vloer geplaatst worden.
16. De leidingen naar de verdeler dienen direct in de vloer gefreesd te kunnen worden c.q. geboord en gebeugeld.
17. De CV-zijdige aansluiting dient mogelijk te zijn d.m.v. aftakking van een 15 / 16 /20 / 22 mm leiding, binnen een
straal van 1,5 meter van de te plaatsen vloerverwarming verdeler.
18. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient er een geaarde 230 v wandcontactdoos aangebracht te
worden, binnen een straal van 1,5 meter van de vloerverwarming verdeler. Deze wandcontactdoos mag ook
naderhand aangebracht worden.
19. Indien de Cv-installatie waar de vloerverwarming verdeler op aangesloten dient te worden , ongevuld en niet
op druk aangetroffen wordt, zal deze na eventuele aansluiting van de verdeler ook weer ongevuld en niet op
druk opgeleverd worden.

20. Hoewel wij er alles aan doen om netjes, secuur en veilig te werken, dient er in ogenschouw genomen te
worden genomen dat er veelal met zwaar materiaal gewerkt wordt. Eventuele beschadigingen ( schade ) als
gevolg van slijp, boor en hak en breekwerk, welke noodzakelijk zijn voor de aanleg en of aansluiten van de
verdeler, vallen niet onder de aansprakelijkheid van Rijnmond Vloerverwarming B.V. Kwetsbare plekken
bijvoorbeeld deuren, kozijnen, afgewerkte muren dienen zelf door de klant afgedekt c.q. bescherm te worden.
Aanbevolen wordt dit soort zaken uit te voeren nadat de vloerverwarming gemonteerd is. Indien er sparingen
aangebracht moeten worden in afgewerkte muren, vloeren, dient de klant dit zelf te verzorgen. Eventuele door
Rijnmond Vloerverwarming gemaakte sparingen dienen zelf door de klant hersteld te worden.
21. Tijdens de werkzaamheden wordt het pand als bouwplaats beschouwd, het betreden hiervan is voor eigen
risico. De klant dient zelf ervoor te zorgen dat derden die het pand betreden hiervan op de hoogte zijn.
22. Wanneer een vloerverwarming in de ogen van de klant niet deugdelijk gemonteerd is, dient de klant dit te
melden voordat er een volgende vloerbewerking uitgevoerd wordt. Zoals egaliseren, sleuven dichtzetten of
afwerken van de vloer.
23. Meerwerk en of extra kosten of uitvoerings-voortgangsbelemmeringen worden door Rijnmond Vloerverwarming
in rekening gebracht. Mochten de ingeplande werkzaamheden niet kunnen plaatsen vinden op deze datum dan
dient dit minimaal 48 uur voor aanvang werkzaamheden schriftelijk gemeld worden. Annuleringskosten binnen
de gestelde 48 uur bedraagt 25% van de aanneemsom.
24. Indien niet aan deze installatievoorwaarden voldaan kan worden of er vragen zijn m.b.t. deze voorwaarden,
dan dient hier ruimschoots voor montage datum schriftelijk contact met Rijnmond Vloerverwarming opgenomen
te worden.

