
1.) Projectbenaming:

Bedrijfsnaam: Datum:
Contactpersoon: mob:
Adres: tel:
Postcode/plaats:

2.) Viega - CRM nummer:

3.) Offerte / Opdracht / Bestek: "Aanvinken wat van toepassing is"

Ja

Ja Nee

Ja * Nee **

* Er zal een tekening en een (evt. gewijz.) offerte (met aantallen) op basis van deze tekening worden gemaakt.

4.) Type systeem:
12 15 Flat

15 17 20

12

h.o.h. afstand: 5,5 11 16,5 22

Smart ND11 30-2

25-2 30-2

verw. koel.

Ja Nee

n.v.t.
opb. inb.

Verwarming / Koeling: 

Pompmodule: 

Ruimteregeling:

Verdeler kast opbouw / inbouw: 

Montage aanbieden:

5.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.) Opmerkingen:

7.) Gegevens (tekening / offerte) retour (gewenst)(Datum in overleg en goedkeuring Viega Engineer Service Center!)

Datum retour:

8.) Gegevens worden doorgestuurd naar de adviseur van de klant.

Behandeld door:
* Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren kunnen in behandeling worden genomen. Versie 1.3.EZa

Is de plaats van de verdeler aangegeven op tekening ?
Bij "zone indeling" zijn de zones aangegeven op tekening ?
Kunnen leidingen zonder hinder naar de verdeler toe (bijv. ivm deur breedte) ?

Datum:

Waar dient u rekening mee te houden:

Offerte aanvraag:

Opdracht installateur:

Opdracht Viega:

** Installateur / groothandel zal een prijs ontvangen "zonder aantallen" met installateursprijs.

Mag er incidenteel onder de muren doorgelegt worden ?
Zijn alle indelingen op tekening definitief ?
Via welke groothandel worden de materialen geleverd (ook bij offerte stadium)?

Aanvraag formulier projectbewerking
Viega Fonterra

"Aanvraag formulier bij de tekeningen bijvoegen"

Nee

12 (gietmassa).

Type Isolatie:
Base: 
Tacker:

230v. Smart control.

Ja

n.v.t.

Base: 
Tacker: 
Reno: 
Anders: Diameter leiding: h.o.h. :
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