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Installatie voorwaarden airconditioning 

 

Standaard worden er met onze nieuwe airco units een aantal installatie materialen meegeleverd , 

deze vallen onder de categorie standaard installatie. 

Deze standaard materialen worden alleen samen met complete spilt unit of multi split systemen 

geleverd. 

 

Bij een installatie dient u rekening houden met de volgende punten: 

• Koelleiding : Heeft u voldoende aan de standaard 5 meter koelleiding? ( lengte van binnen 

naar buitenunit). Indien u meerdere meters nodig heeft dan berekenen wij een meerprijs van 

€ 30,- per meter.  

• Muurbeugel : Kan de buitenunit staan op een platte dak of grond , of moet deze op een 

muurbeugel aan de gevel gemonteerd worden? Zowel staand als tegen de muur is 

inbegrepen!. Ook eventueel benodigde Bigfoot rubberbalken ( maximale demping voor 

resonantie ) of pvc oplossingen ter voorkoming van trillingen worden toegepast bij onze 

standaard installatie. 

• Afwerking : Voor het afwerken van uw systeem zijn er witte afwerkgoten verkrijgbaar. De 

eerste 2 meter goot zit inbegrepen, heeft u meer nodig dan wordt dit netjes afgewerkt voor 

€ 10,- per meter.  

• Elektra : Aan de binnen of buitenunit van de airco zit er aan de rechterzijde +/-5 meter 

standaard snoer voor de voeding ( afhankelijk welk type airco u kiest ) , binnen dit bereik 

dient een stopcontact te zitten of eventueel een verlengsnoer voor het testen van de unit. de 

voeding aan het buitendeel kan op verzoek verlengd worden naar een stopcontact in de 

buurt . Bij 7,0 kW split units of hoger is het mogelijk dat er een aanpassing in uw meterkast 

moet plaatsvinden, deze worden namelijk gevoed met een 20A Traag zekering of door 

middel van krachtstroom. Deze aanpassingen kunnen tegen een meerprijs worden 

uitgevoerd. 

• Doorvoer : De doorvoer naar buiten door een muur is uiteraard inbegrepen. Per binnen unit 

zit 1 boring inbegrepen, extra boringen worden tegen een meerprijs van € 50,- berekend. De 

monteurs kunnen door ieder materiaal boren (steen/hout/ijzer/pvc etc.). Indien het 

noodzakelijk is te boren door beton of gewapend beton zal er een meerprijs worden 

berekend (€ 100,00 ) .Als een airco gemonteerd wordt en de leiding moet door het dak dan 

heeft u een dakdoorvoer  nodig , dit kan tegen een meerprijs (€ 150,00 ) gemonteerd 

worden. Dit is mogelijk voor daken bedekt met bitumen of dakleer. Voor PVC zit een extra 

meerprijs. 
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• Condens afvoer : iedere split unit onttrekt vocht uit de te koelen ruimte ,deze slaat hij op in 

een condensbak in de binnenunit, als het bakje vol is dan loopt deze op afschot af met een 

flexibele condens slang , deze dient afgevoerd te worden mee naar buiten .Als dit geen optie 

is bij uw situatie en de condens afvoer dient naar boven afgevoerd te worden dan heeft u 

een condenspomp nodig die dit naar boven(dak/afvoer) pompt, deze condenspompen 

kunnen tegen een meerprijs (€ 110,00) meegeleverd worden. Condenspompen geven iets 

meer geluid omdat het water af en toe moet worden afgepompt. Wij kunnen geen garantie 

geven over dit geluid.  

• Hoogte : bij bepaalde systemen ( vanaf 5,0 kW ) en of in combinatie met extreme hoogtes is 

het niet mogelijk om met onze standaard ladder ( +- 6 meter ) de buitenunit naar boven te 

brengen naar het platte dak en of dakkapel , in goed overleg met u overleggen we dan de 

opties , dit kunt u aangeven bij uw bestelling. 

• Wegwerken van leidingen onder dakbeschot of dakpannen Wilt u het leidingwerk onder de 

dakpannen door gelegd hebben? Dit is mogelijk. Tot 1 meter leggen wij dit voor u. Voor meer 

meters rekenen wij per meter € 25,- euro extra.  

• Demonteren oude unit: Voor het demonteren van bestaande airconditioning rekenen wij 

voor 1 buiten en 1 binnen unit € 100,- euro. Extra binnen units worden tegen een meerprijs 

van € 50,- euro berekend. 

• Extra accessoires : Uiteraard zijn alle extra accessoires ook te verkrijgen, hierbij moet u 

denken aan winterhoezen , beschermkooien , PVC afdakjes , PVC & Rubber opstelt / verhoog 

balken , schoonmaak artikelen voor condensor of verdamper etc.. 

• Opties : Bij een groot deel van onze systemen uit onze assortiment zijn bepaalde opties 

toepasbaar zoals WIFI, indien dit niet standaard bij het airco systeem is meegeleverd dan 

monteren wij de module bij installatie tegen meerprijs in. Het instellen van de wifi en 

downloaden van de app dient u zelf zorg voor te dragen , dit kan namelijk enige tijd in beslag 

nemen . 

• Onderhoudsabonnement: Met goed onderhoud verlengd u de levensduur van uw 

airconditioning. Dankzij periodieke basis inspectie voldoet uw aan de eisen van de 

fabrieksgarantie.  Hiervoor hebben wij een onderhoudsabonnement ter beschikking. 

 

• Garantie: Op onze installaties zit 2 jaar installatiegarantie (uitgezonderd op de condens 

pomp, dit is 1 jaar). Indien u het onderhoud laat uitvoeren verlengt u de garantie op 

onderdelen met 5 jaar. 

 

 

 

• Prijzen zijn exclusief BTW, prijspeil 2021. 


