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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

CV checklist



Hr-ketel

Warmtepomp

Biomassaketel

Zonneboiler

Pelletkachel

Hoe meer warm water je
verbruikt hoe groter de ketel
Een te grote ketel zorgt ervoor
dat je teveel betaald

Standaard:

De eerste stap is om je zelf af te vragen welke soort
warmtebron je wilt nemen.

 Hr-ketel of andere bron1.

1

Milieuvriendelijker:

Een te kleine ketel zorgt ervoor dat deze niet
al het nodige warme water kan leveren

Als tweede is het belangrijk om een cv-ketel te kopen die
aansluit bij je verbruik.

2. Bepaal je verbruik



Slimme thermostaat

Extra radiatoren

Nieuwe buizen (evt. isolerend)

De totale kosten

Certificering en keurmerken
van het bedrijf

Einddatum van de offerte

De manier waarop de betaling
voldaan moet worden

De garanties en voorwaarden

De werkzaamheden

De gebruikte materialen

Wil je naast een nieuwe ketel je verwarmingssysteem ook op
andere manieren een upgrade geven? Dan heb je verschillende
extra opties tot je beschikking.

3. Extra opties
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4. Een leverancier zoeken
De voordeligste leverancier voor een cv-ketel vind je door
gratis én vrijblijvend offertes aan te vragen. Dat kun je hier
doen. Met de volgende punten kun je vergelijken:

TIP: Vergelijk online klantenrecensies van de bedrijven waarvan
je een offerte hebt gekregen.

https://cv-kosten.nl/offertes/?postcode=


Vraag vrij zodat je thuis kan zijn

Haal koffie en thee in huis voor
de installateur

Vraag of er onderhoud nodig is

Loop met de installateur door
hoe je de cv dient te gebruiken

Controleer of de offerte is
nageleefd

Controleer de garantie met de
installateur

Je ontvangt de eindfactuur en
controleert deze

Laat een online recensie achter
voor toekomstige klanten

Je betaalt de eindfactuur

Maak de ruimte en de weg naar de
ruimte vrij waar gewerkt gaat worden

Plaats waardevolle en persoonlijke
spullen buiten het zicht
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5. Voor het plaatsen van de cv

Tijdens het plaatsen van de cv

Na het plaatsen van de cv


