
Inbedrijfstelling warmtepomp 
Let	op: 
Sinds 1 januari 2017 mogen alleen voorgevulde apparaten worden verkocht indien 
deze door een gecertificeerd installateur, zoals wij zijn, wordt geïnstalleerd. 
Je kunt zelf de montage van deze airconditioning verzorgen en de inbedrijfstelling 
door een F-gassen erkend bedrijf, bijvoorbeeld Airconditioning	&	Warmtepomp	
Service	Nederland. Dit laatste is namelijk bij wet verplicht, zoals eerder vermeld. 
Wanneer	je	ervoor	kiest	om	deze	warmtepomp	door	ons	te	laten	inbedrijfstellen	
dien	je	de	volgende	werkzaamheden	zelf	uit	te	voeren:	
 

 paraaf 
Het ophangen van de muurbeugel van de 
binnen unit volgens de installatievoorschriften. 

 

Het boren van het gat op de juiste plek 
volgens de installatievoorschriften. 

 

Het ophangen van de binnen unit aan de 
muurbeugel. 

 

Het ophangen of neerzetten van de buitenunit 
op de juiste plek en volgens de 
installatievoorschriften. 

 

Het aanleggen van de koelleidingen, zonder 
te knikken, te deuken of te beschadigen, van 
de binnen unit door het gemaakte gat naar de 
buiten unit. Deze dienen aansluitbaar achter 
gelaten te worden bij zowel de binnen- als de 
buiten unit. Dit houdt in dat de koppelingen bij 
de binnen- en buiten unit ter hoogte van de 
aansluitingen zitten.  
Wanneer deze ingekort dienen te worden, 
worden deze kosten achteraf doorgerekend. 

 

De koelleidingen nooit doorsnijden, 
doorknippen of door slijpen met een 
slijptol/flex. Overtollige lengtes niet inkorten. 

 

Het vocht-, vuil- en lucht dicht afsluiten van de 
koelleidingen buiten en binnen. De standaard 
meegeleverde dopjes op de leidingen zijn dit 
niet, en u dient zelf een luchtdichte verpakking 
aan te brengen. 

 

Het aanleggen van de stuur en stoomkabel en 
het voorzien van een geaard stroompunt met 
randaarde en volgens de 
installatievoorschriften. 

 

Het aansluiten van de stroom, en stuurkabels 
op de binnen en buiten unit. Zorg ervoor dat 
er GEEN stroom op de buitenunit komt te 
staan. 

 

Hoeveel leidinglengte is er toegepast tussen 
de binnen en de buitenunit? Bij langere 
lengtes dan de standaard vulling van de 

 



warmtepomp dient deze bijgevuld te worden. 
Deze kosten worden achteraf doorgerekend. 
Het plaatsen van de nodige afwerking van de 
koelleidingen en gaten dienen aanwezig te 
zijn. 

 

Het af isoleren van de koelleiding achter de 
binnen unit nadat deze inbedrijf is gesteld. Wij 
kunnen deze werkzaamheden ook voor jouw 
uitvoeren, echter zijn hier extra kosten aan 
verbonden. 

 

Het aansluiten van de cv-leidingen aan de 
binnen unit. 

 

Het aansluiten van de warmtepomp op het 
bestaande aangiftesysteem op de binnen 
unit.  

 

Het cv-zijdig aansluiten van de binnen unit  en 
de cv ketel volgens de installatievoorschriften. 

 

Het plaatsen van alle cv-zijdige appendages 
zoals buffervaten, filters ed volgens de 
installatievoorschriften. 

 

Het realiseren van een veilige weg naar de 
buitenunit wanneer deze op hoogte hangt. Dit 
dient veilig, volgens de VCA-normen mogelijk 
te zijn, door bijvoorbeeld een stijger of een 
hoogwerker.  

 

Foto binnen unit  
Foto buitenunit  
Foto van eventuele waterzijdige appendages 
(buffervat, hybride kit ed) 

 

	
De	werkzaamheden	die	wij	uitvoeren.	 

• Het controleren van de door jouw uitgevoerde werkzaamheden. Een 
week voor de ingeplande datum dien je dit door te sturen met foto’s via de 
e-mail. Mocht het blijken dat er inconsistenties aanwezig zijn heb je alle tijd 
om dit aan te passen. 
• Het aansluiten van de vloeistof- en gasleidingen aan de binnen- en de 
buiten unit. 
• Het controleren van de elektronische aansluitingen. 
• Het controleren van het systeem op lekdichtheid d.m.v. afpersen. 
• Het vacummeren van het systeem. 
• Het koeltechnisch inbedrijfstellen van de klimaat installatie. 
• Het uitleggen van de afstandsbediening en hoe de unit onderhouden 
kan worden. 
•  

Wij zullen geen werkzaamheden uitvoeren op een ladder of een trap. Ook kunnen wij geen garantie 
geven op de inbedrijfstelling aangezien wij de installatie niet hebben uitgevoerd. Wij zijn dan ook niet 
aansprakelijk voor koudemiddellekkages na de inbedrijfstelling, of enig andere vorm van schade.  

  



 

Wanneer wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren aangezien de door jouw uitgevoerde 
werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd wanneer wij op locatie zijn en het formulier en de foto’s 
niet overeenkomen met de werkelijkheid, zullen wij 250 euro in rekening brengen. Kleine 
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het aansluiten van stuur en stroomkabels kunnen wij ter plekke, 
indien aanwezig en gemonteerd, voor u uitvoeren tegen een uurtarief van 160 p/u voor een koppel. 
Wanneer de werkzaamheden groter zijn dan verwacht dient er een nieuwe inbedrijfstellings afspraak 
gemaakt te worden. De kosten hiervoor worden in dit geval ook opnieuw naar jou doorberekend. 
 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze 
climate makers. Zij zullen jouw vakkundig adviseren en zo goed mogelijk helpen bij 
het selecteren van de juiste materialen voor de beste klimaat installatie. 

 

Graag hieronder tekenen. Door te tekenen gaat u akkoord met de algemene 
voorwaarde en geeft u ons opdracht om de inbedrijfstelling uit te voeren. Ook geeft u 
aan dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Datum  

Handtekening  

 


