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Installatiefiche 

(In te vullen bij bestelling)  

Verdeler : ………………………………………………………………………………….. 

Naam van de klant:……………………………………………………………………….. 

Contactpersoon ….:………………………………………………................................. 

GSM : …………………..…………………………………………………………………. 

Leveradres :………….……………………………………………… N° ………………… 

Postcode : ……………….. Gemeente :….……………………………………………… 

Sluitingstijd :… ..…………………………………………………………………………... 

E-mailadres van de eindklant: ………………………………………………………….. 

 

Betreft de plaatsing van het volgende materiaal: 

 

Referentie van de bestelde apparatuur: ……………………………………………………………        

 

Stroomvoorziening:      

 

Perslucht aanwezig*:                                                 Zo ja, welke verbinding:      

 

Clark beschikbaar:                          

 

Vrije installatiehoogte in CM: 

         

Dikte van de betonplaat in CM:  

 

Vloerverwarming**:            

 

Afmeting van de ingang van het gebouw: …………. …………………………………….. 

 

* (afhankelijk van het bestelde materiaal) 

**(zo ja, dan geeft de klant een plan met de plaatsen waar de technicus kan boren) 

Klant Info: 

De stroomtoevoer naar de bestelling wordt door de klant verzorgd. De technici zorgen alleen voor de verbinding. 

(Hetzelfde geldt indien nodig voor perslucht) 

 

De betonvloer moet voldoende stevig, horizontaal en glad zijn 

De plaats van installatie moet duidelijk en toegankelijk zijn 

Grondwerken zijn nooit inbegrepen. 

 

Vb Tools kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die verband houdt met niet-communicatie 

en / of slechte communicatie van fittingen, slangen, leidingen in de grond. 

Wij zorgen voor de aanvraag voor de eerste aggregatie (indien nodig), die op een later tijdstip zal plaatsvinden 

 

Bijkomende ingrepen, bv. door gebrek aan elektriciteit / perslucht, aansluitkabel / leiding, onvoldoende grond, 

verplaatsing bestaande brug, etc. worden in regie aangerekend aan  € 58,00 per uur en verplaatsingskosten. 

 

 

 

3 x 230V 3 x 380V  
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Teken de installatieplaats met alle obstakels en muren eromheen: 
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

  

Aanvullende opmerkingen ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

               

   Handtekening van de klant :  
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