Droogbouwaanvraag
Om een zo goed mogelijk vrijblijvend
advies
te
kunnen
geven
is
het
noodzakelijk dat we zoveel mogelijk
gegevens
betreffende
de
gewenste
vloerverwarming van u ontvangen.
Uw naam *
Straatnaam + huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Uw telefoonnummer *
Uw e-mailadres *
U wenst een offerte voor:
Droogbouw vloerverwarming
vloerverwarming doe het zelf

incl.

montage Droogbouw

Gegevens over de woning/gebouw
Offerte bestemd voor:
Bestaande
woning
/
renovatie Nieuwe
woningBedrijfsgebouw Kantoor Anders
Energielabel: wat is het energielabel van uw woning?
Onbekend A B C D F
Betreft een installatie op:
Begane grond Etage Begane grond + etage Begane grond
+ meerdere etages Anders

Wat is de oppervlakte per etage?
Kelder (Te verwarmen oppervlakte in m2)
Begane grond (Te verwarmen oppervlakte in m2) *
1e etage(Te verwarmen oppervlakte in m2)
2e etage(Te verwarmen oppervlakte in m2)
Wat is de beschikbare opbouwhoogte in CM?
*Mogelijke opbouwhoogte van de vloerverwarming, in CM,
gemeten vanaf de ruwe beton- of houten vloer tot de
bovenzijde vloerverwarming, zonder vloerbedekking) Er
zijn diverse opbouwhoogten leverbaar: 15, 20, 25 en 30
mm.(zonder lastenverdeellaag) TOP15, DBS14, NEO20 of
EPS30 De totale opbouwhoogte is sterk afhankelijk van
hetgeen u nadien wenst toe te passen als vloerbedekking
Zo min mogelijk wil ook zeggen: minder isolatie.
Is er een warmte-verlies-berekening aanwezig?:
Nee Ja (graag meesturen bij aanvraag)
Heeft u een voorkeur voor een bepaald systeem?
Geen TOP15 (ook beschikbaar voor doe het zelf montage)
NEO20 (ook beschikbaar voor doe het zelf
montage)EPS30 (ook beschikbaar voor doe het zelf
montage) DBS14 (alleen voor doe het zelf montage)
Gewenste soort verwarming
(In principe adviseren en leggen wij altijd
hoofdverwarming aan en adviseren we nooit de vorm
bijverwarming) Hoofdverwarming Bijverwarming Option 3

Warm water voorziening vloerverwarming
Soort warmwater voorziening *
CV-ketel Warmtepomp Hybride cv-ketel Lage temperatuur
CV-ketel Hybride CV-ketel
CV-Ketel: merk en type
Warmtepomp: merk en type
Stadsverwarming in gemeente

Vloerverwarming
vloerbedekking

over

soort

Waaruit bestaat de ondervloer
vloerverwarming wenst? *

vloer

waarvoor

Houten ondervloer Gedeeltelijk hout
betonvloer Zandcement
of
dekvloerPlavuizen/tegel/natuursteen
betonvloer Anders of onbekend

en

u

de

gedeeltelijk
anhydriet
vloer Ruwe

Wat gaat u nadien toepassen als vloerbedekking? *
Nog onbekend Houten vloer zwevend verlegd Laminaat
zwevend

verlegd Houten

vloer,

parket

of

laminaat

verlijmd Houten
vloer,
parket
of
laminaat
verlijmdTegels Natuursteen Gietvloer PVC plakstroken of
tegels (verlijmd) Anders (graag nader specificeren)
Wat is de dikte van massief houten vloer of multiplank
in MM
kunnen maken

Van belang om u een passend voorstel te

Bij een PVC of laminaatvloer: Wat is de dikte van het
laminaat
Van belang om u een passend voorstel
te kunnen maken.
Bij een tegelvloer: Welke maat tegels wenst u te
gebruiken (lengte x breedte x dikte) (in CM)
Van belang om u een passend voorstel te kunnen maken.
Bij een parketvloer: Welke maat parket wenst u te
gebruiken (lengte x breedte x dikte) IN CM
Van
belang om u een passend voorstel te kunnen maken.

Aanvullende werkzaamheden
Dienen er radiatoren verwijderd te worden?:
Ja Nee Onbekend
Ja Op de plaats waar de verdeler voor de vloerverwarming

moet komen, dient een 230 Volt stopcontact te zijn. Is
deze aanwezig?
Ja Nee Onbekend
Dient de verdeler aangesloten te worden via een
kruipruimte?
Ja Nee Onbekend

Tijdstip van installatie
Wanneer verwacht u dat de vloerverwarming geinstalleerd
zou moeten worden?

Zoneregeling. Bij onvoldoende informatie
over uw wensen, kunnen we geen passend
voorstel maken: graag zoveel mogelijk
informatie over uw wensen. Nadien kan
altijd nog een offerte voor zoneregeling
gemaakt worden.
Wilt u nadien de temperatuur in de diverse ruimten
afzonderlijk kunnen regelen?
Ja Nee Onbekend
U kunt hier een tekening meesturen
Ruimte voor eventueel aanvullende informatie

Hartelijk dank voor het invullen van de
vragenlijst. We verwachten u zo spoedig
mogelijk een passend voorstel te kunnen

maken.

Verification
Please enter any two digits *
Submit

Example: 12

