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AQUATHERMIE OPNAMEFORMULIER

CONTACTPERSOON

Naam of bedrijfsnaam:  

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

PROJECTGEGEVENS

Projectadres:

Betrokken externe partijen: 

Type klant: 

Doel van de warmtepomp:  

Woningtype:

Bouwjaar:

Oppervlakte pand:

Inhoud pand:

Dakisolatie:

Muurisolatie (spouw): 

Vloerisolatie:

Type glas:

Andere afgiftessytemen aanwezig?

Soort verdeler: 

Is de locatie voor verdeler bepaald?Geplande 

vloerafwerking:

Energielabel:

Technische ruimte: Afmeting in mtr (l x b x h):

Locatie technische ruimte:



 Gaskachel(s)   Houtkachel(s)

 Pelletketel  Pelletkachel   

Gasgestookte ketel  

Stadsverwarming 

Warmtepomp      Anders, nl: 

Huidige verwarmingsinstallatie:

Huidige vermogen:

Huidige afgiftesystemen: 

Aantal badkamers: 

Type badkamer:

Aantal personen in huishouden: 

Zonnepanelen aanwezig?

Zonneboiler systeem aanwezig?

Ventilatie aanwezig?

Jaarlijks elektriciteitsgebruik: 

Jaarlijks gasverbruik:

Wordt er op gas gekookt?

Indicatie max. investeringskosten  

Warmteverliesberekening aanwezig?

Gewenste installatieperiode:

 Nee 

kWh

 Nee 

 Nee 

Ja, met vermogen     

Ja, met boiler / vat 

Ja, type

Wp

L

m³m³m³

incl. btw

 Tekeningen en/of foto's van de techniek ruimte en omgeving van het water voor  de warmtewisselaar mailen aan info@indurio.nl

EMAIL VERSTUREN

 Als de verzendknop niet werkt, sla het formulier dan op en mail het los naar: 

info@indurio.nl

AQUATHERMIE OPNAMEFORMULIER

kW CW-klasse

Vloerverwarming Wandverwarming

Traditionele radiatoren  Traditionele convectorputten

Gegevens oppervlaktewater: Waterdiepte in meter:

Waterstroming:

Vaarwater:

Waterkant:

vanaf de kantop
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