
Aanvraag opstart warmtepomp 

Op te sturen naar service.planning@buderus.be 
 

Toestel- en installatiespecificaties 

 

Type warmtepomp (bijv. WPL 6 AR T) 

 

 

Gelieve duidelijk te specifiëren waar de buitenunit is geplaatst 1 en foto’s toe te voegen aan uw aanvraag. 

Afhankelijk van de soort opstart die u vraagt, omvat deze de volgende diensten 

MONOBLOC WARMTEPOMP SPLIT 

Opstart monobloc Opstart 
Opstart  

+ vullen koelcircuit 

Opstart  

+ elektrisch werk 

Opstart  

+ koeltechnisch werk 

Geen elektrisch of 

koeltechnisch werk vereist 

Geen elektrisch of 

koeltechnisch werk vereist 

Voor de installateur die 

bijstand nodig heeft voor 

de druktest en het 

vacumeren. 

Voor de installateur die 

bijstand nodig heeft voor 

het elektrische werk 

Voor de installateur die bijstand 

nodig heeft voor  zowel het 

elektrische als het koeltechnisch 

werk 

• Controle hydraulisch 

gedeelte (bijv. ook 

dichtheid) 

• Controle elektrisch 

gedeelte 

• Controle van de 

werking 

• Instelling van het 

toestel 

• Toelichting van de 

werking en de regeling 

• Controle hydraulisch 

gedeelte (bijv. ook 

dichtheid) 

• Controle elektrisch 

gedeelte 

• Controle van de 

werking 

• Instelling van het 

toestel 

• Toelichting van de 

werking en de regeling 

• Enkel uitvoeren van 

druktest, vacumeren en 

(bij)vullen 

• Controle hydraulisch 

gedeelte (bijv. ook 

dichtheid) 

• Controle van de werking 

• Instelling van het toestel 

• Toelichting van de 

werking en de regeling 

• Controle hydraulisch 

gedeelte (bijv. ook 

dichtheid) 

• Aansluiten elektrisch 

gedeelte 

• Controle van de werking 

• Instelling van het toestel 

• Toelichting van de 

werking en de regeling 

• Controle hydraulisch gedeelte  

(bijv. ook dichtheid) 

• Aansluiten/controleren 

elektrisch gedeelte 

• Uitvoeren van de koel-

technische werken: (bij) vullen 

met koelvloeistof, 

vacuümeren, druktest, 

aansluiting leidingen in de 

units. 

• Controle van de werking 

• Instelling van het toestel 

• Toelichting van de werking en 

de regeling 

 

Actuele prijzen: www.buderus.com/be/media/country_pool/partners/price-lists/price-list-

6/buderus_service_brochure_prijslijst_2019_nl.pdf#page=7 

 

Teneinde correct in te kunnen schatten welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, verzoeken we u het onderstaande aan 

te vullen voor de configuratie die u heeft geplaatst 

1. Gelieve de soort opstart te kiezen: 

MONOBLOC 

 opstart monobloc 

WARMTEPOMP SPLIT 

 opstart 

 opstart + vullen koelcircuit  

 opstart + elektrisch werk 2 

 opstart + koeltechnisch werk 

2. Bij installatie van de buitenunit op een hoogte van > 4 meter met opstart + koeltechnisch werk 

 Er werden voldoende maatregelen getroffen om de installatie veilig te kunnen bedienen (hoogtewerker, stelling, …). 

  

 
1 Richtlijnen betreffende het werken op hoogte. Opgelet! Deze dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Indien uit de foto’s die worden bijgevoegd 

aan dit aanvraagformulier niet kan worden opgemaakt of aan deze voorschriften kan worden voldaan, behoudt Buderus Service zich het recht voor om 

een inspectiebezoek in te plannen vóór de effectieve inbedrijfstelling, dit in het kader van de veiligheid van alle betrokken partijen.  

A. Bij een voethoogte tussen 2 en 4 m hoogte 

De technicus mag zijn eigen ladder gebruiken bij het stijgen/dalen naar een plat dak en respecteert daarbij te allen tijde het 3-steunpuntenprincipe. 

De technicus mag geen materiaal transporteren via een ladder. De technicus mag wel een rugzak dragen op de rug tot een maximum gewicht 

van 8 kg. Voor alle handelingen op het dak op minder dan 1m van de dakrand moet de technicus beveiligd zijn met een valbeveiliging. De 

opdrachtgever voorziet in dit geval steeds (een of meerdere) gekeurde ankerpunten voor bevestiging van de valbeveiliging. 

B. Bij een voethoogte van meer dan 4 m hoogte 

De technicus mag geen ladder gebruiken om het dak te bereiken. Er moet een hoogtewerker, veilige schaarlift, kooiladder, veil ige trap, stelling met 

valbeveiliging, … beschikbaar zijn om het dak te bereiken en op hoogte te werken. Deze dienen voorzien te worden door de opdrachtgever. 

2 Indien de initiële aansluiting gebeurt op een werfkast, dient een 2e betalende interventie ingepland te worden.  
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Optie RESCert  

Wanneer in het kader van een renovatie de opstart van een warmtepompinstallatie gebeurt door een RESCert 

gecertifieerde installateur kan uw eindklant hiervoor een premie aanvragen. Aan installateurs die niet RESCert-gecertifieerd 

zijn, biedt Buderus-Service deze dienst als optie bij de opstart aan. De prijs van de optie RESCert staat vermeld in de actuele 

prijslijst van Buderus Service. Deze kostprijs geldt bovenop de prijs van de opstart van de warmtepomp.  

De RESCert-documenten kunnen enkel ingevuld worden als de opstart door onze diensten wordt uitgevoerd. 

Voorwaarden waaraan voldaan dient te zijn voor de optie RESCert 

Om een vlotte interventie te garanderen, dient aan onderstaande voorwaarden voldaan te zijn. 

Gelieve deze te bevestigen door onderstaande punten aan te vinken:  

 Het betreft een renovatie (de RESCert-premie kan niet aangevraagd worden voor nieuwbouwwoningen) 

 De installatie is uitgevoerd conform de instructies van de montagehandleiding en de huidige wetgeving 

Installatieadres 

 

Naam 

   

Straat en huisnummer  Postcode en plaats 

([       ])  ([       ])  

Telefoonnummer   GSM  

Facturatieadres 

 

Naam 

   

Straat en huisnummer  Postcode en plaats 

([       ])  ([       ])  

Telefoonnummer   GSM  

Gegevens van de installateur 

 

Naam 

 

Straat en huisnummer 

([       ])   

Telefoonnummer   BTW-nummer 

   

Datum  Postcode en plaats 

  

Handtekening  

  



Wat verwachten wij van u 

De aanwezigheid van de installateur tijdens de opstart is gewenst.  

Om de opstart zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken wij graag vooraf enkele afspraken met u in verband met de voorbereidende 

werken. Zo kunnen we de installatie snel en efficient opstarten. 

Hieronder vindt u – afhankelijk van de door u gekozen opstartservice – de voorwaarden waaraan dient voldaan te zijn.  

MONOBLOC - opstart monobloc 

• De installatie is volledig hydraulisch en koeltechnisch aangesloten volgens de installatievoorschriften.  

De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding. 

• De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m. 

• Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn. 

• Elektrisch dient u alle kabels tot aan de units te brengen met een extra lengte van 2 m. 

Buiten- en binnenunit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. 

Onze servicetechnieker zal de bekabeling tot in de units brengen en deze aansluiten. 

• Elektrische voeding is reeds aanwezig. 

• De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden. 

WARMTEPOMP SPLIT - opstart 

• De installatie is volledig hydraulisch, koeltechnisch en elektrisch aangesloten volgens de installatievoorschriften.  

De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding. 

• De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m. 

• Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn. 

• Koeltechnisch moet de installatie vooraf gecontroleerd worden op lekken. Dit doet u door de volledige koeltechnische installatie 

gedurende minimum 30 minuten op 45 bar druk (stikstof) te plaatsen. Het drukverlies mag na verloop van deze tijd maximaal 

30 mbar bedragen. 

• De volledige koeltechnische installatie wordt nadien vacuüm getrokken tot druk van 67 Pa of minder absoluut . 

• Elektrisch is de installatie volledig bekabeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Buiten- en binnenunit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. 

• Elektrische voeding is reeds aanwezig. 

• De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden. 

WARMTEPOMP SPLIT - opstart + vullen koelcircuit 

• De installatie is volledig hydraulisch en koeltechnisch aangesloten volgens de installatievoorschriften.  

De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding. 

• De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m. 

• Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn. 

• Koeltechnisch zijn alle koelleidingen aangesloten volgens de regels van de kunst aan de units. 

• Elektrisch is de installatie volledig bekabeld en aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Buiten- en binnenunit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. 

• Elektrische voeding is reeds aanwezig. 

• De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden 

  



WARMTEPOMP SPLIT - opstart + elektrisch werk 

• De installatie is volledig hydraulisch en koeltechnisch aangesloten volgens de installatievoorschriften.  

De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding. 

• De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m. 

• Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn. 

• Koeltechnisch moet de installatie vooraf gecontroleerd worden op lekken. Dit doet u door de volledige koeltechnische installatie 

gedurende minimum 30 min op 45 bar druk (stikstof) te plaatsen. Het drukverlies mag na verloop van deze tijd maximaal 30 mbar 

bedragen. 

• De volledige koeltechnische installatie wordt nadien vacuüm getrokken tot druk van 67 Pa of minder absoluut . 

• Elektrisch dient u alle kabels tot aan de units te brengen met een extra lengte van 50 cm. 

Buiten- en binnenunit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. 

Onze servicetechnieker zal de bekabeling tot in de units brengen en deze aansluiten. 

• Elektrische voeding is reeds aanwezig. 

• De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden. 

WARMTEPOMP SPLIT - opstart + koeltechnisch werk 

• De units werden gemonteerd conform de installatievoorschriften.  

De installatievoorschriften kan u steeds terugvinden in de montagehandleiding. 

• De buitenunit werd in de langszijde alsook in de dwarszijde waterpas geplaatst met een tolerantie van 1 mm/m. 

• Hydraulisch moet de installatie CV-zijdig reeds opgevuld en ontlucht zijn. 

• Koeltechnisch liggen alle leidingen klaar tot aan de units met een meetlengte van 1 m of meer. 

De leidingen mogen enkel afgekort worden met een buizensnijder (geen zaag of slijpschijf gebruiken!)  

en worden aan de uiteinden afgesloten tegen indringend vocht. 

• Elektrisch dient u alle kabels tot aan de units te brengen met een extra lengte van 50 cm. 

Buiten- en binnenunit dienen voorzien te zijn van een aparte zekering. 

Onze servicetechnieker zal de bekabeling tot in de units brengen en deze aansluiten. 

• Elektrische voeding is reeds aanwezig. 

• De aanvrager van de opstart blijft verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden. 


