Laat uw huidige ventilatie box (ongeacht welk merk) vervangen
door een A-merk woonhuis ventilator. Wij leveren en
installeren de Itho Daalderop CVE-S. Deze ventilator is
bedoeld voor het mechanisch afzuigen van woonhuizen. Bij de
ontwikkeling van de mechanische ventilatie-unit is in het
bijzonder rekening gehouden met energiezuinigheid en
geluidsreductie. Een nieuwe ventilatie box maakt dus minder
lawaai en u bespaart wel tot € 70 per jaar aan stroom.
Het vervangen van de ventilatie box heeft het meeste effect
wanneer ook de kanalen van uw ventilatiesysteem
regelmatig worden gereinigd. Deze combinatie geeft u het
beste rendement en een optimaal fris en gezond
binnenklimaat. Daarom is vervangen van uw ventilatie box
alleen mogelijk in combinatie met een eenmalige reiniging
van uw ventilatiesysteem.
Schone lucht in huis voorkomt:
• Te vochtig binnenklimaat
• Hoofdpijn
• Slaapproblemen
• Huidklachten
• Longaandoeningen als astma
• Allergieën
• Schimmel
Voorwaarden Vervanging Mechanische Ventilatie
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•

Om uw technische situatie goed te kunnen beoordelen
verzoeken wij u ons vooraf foto’s te sturen van de
bestaande ventilatie box en de locatie waar deze hangt.
Zo kunnen onze technische medewerkers vooraf
beoordelen of extra voorzieningen of materialen vereist
zijn. De foto’s kunt u e-mailen naar info@houwaard.nl of
via Whatsapp versturen.
De installatie dient te geschieden op een vrijgemaakte
plaats en deze dient voor onze monteur eenvoudig
bereikbaar te zijn.
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Er worden geen elektrische wijzigingen aan de installatie
aangebracht. Indien de aanwezige elektrische installatie
niet in orde is kunnen we de installatie in orde maken als
regiewerk.
Borstelreiniging van de (ronde) luchtkanalen
Vervangen ventielen Ø 125 (Meerprijs Ventielen Ø 100 is €
5,55 p/st)
Afstelling van het systeem en de ventielen
In de prijs is uitsluitend het installeren van de ventilator
en ventielen opgenomen.
Inbegrepen is het eventueel demonteren van de
bestaande oude “gelijksoortige” ventilator en het
monteren van de nieuwe ventilator op dezelfde positie.
Door ons geleverde draadloze bedieningen zullen
kosteloos worden aangemeld op het systeem. De
bediening zal los worden overhandigd.
Eventueel benodigde aansluitmaterialen zoals
hulpstukken, buizen of flexibele slangen zullen conform
het prijsniveau van onze groothandel in rekening worden
gebracht.
Het oude apparaat zullen wij voor u afvoeren.
Advies over juist gebruik van het ventilatiesysteem
Grotere box mogelijk
Meerprijs centrale CO2 sensor € 100,-

Parkeren
Onze monteurs hebben de mogelijkheid om hun auto aan te
melden voor gebieden waarin betaald geparkeerd moet
worden. Dit brengt extra kosten met zich mee.
Als u onze monteur liever wilt laten parkeren met uw
bezoekerspas of hebt u de beschikking over een eigen
parkeervoorziening dan kunt u dit aangeven wanneer u een
afspraak met ons maakt.
Voor de betaald parkeergebieden in Katwijk hebben onze
monteurs een bedrijfsvergunning en zijn er geen extra kosten
voor het parkeren.

