
1.) Projectbenaming:

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

2.) Viega - CRM nummer:
* CRM nummer in te vullen door Viega medewerker.

3.) Offerte / Tekenen / Maatvoeringen:

4.) De benodigde gegevens:

Klant zal een Dwg (autocad) tekening ter beschikking stellen. Als deze niet beschikbaar is zal er een
PDF worden aangeleverd (geen schets). Hierop is minimaal vermeld :

Sanpress Inox

Profipress Smartpress

Ja* Nee

* Als u bij punt 4.) 5 Ja heeft gekozen graag aangeven hoe de verdeling dient te zijn bij de opmerkingen.

5.) Plaats hoofdleidingen warmwater:

     kelder/souterrain. plafond 1ste.
     kruipruimte. plafond bovenste verdieping.
     plafond begane grond. vrij ontwerp.
     anders;

* Berekeningen volgens DIN 1988.
** Appartementen worden standaard als stranguitgang getekend en berekend.
*** Bij opdracht Hygiene + Concept aangeven op tekening welke deelstrang uitgewerkt dient te worden.

6.) Opmerkingen:

7.) Gegevens (berekening/tekening/materiaalstaat) retour:

Datum retour gewenst:

Datum retour in overleg en goedkeuring Viega Engineer Service Center!

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

Behandeld door:

* Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren kunnen in behandeling worden genomen. Versie 1.4

Aanvraagdatum:

1. Bij een eerste ontwerp zal door Viega een tekening en materiaalstaat ter beschikking worden gesteld
met minimale maatvoering(en).

2. Bij opdracht wordt de tekening(en) aangevuld met de ontbrekende diameters en evt. inregelstanden,
tevens zal er een berekening ter beschikking worden gesteld.

Sanpress

1. Speciale ruimtes worden in de tekening vermeld ( l/s en voordruk(en)).
2. Locatie van de boiler(s) (in tekening vermelden).

Aanvraag formulier projectbewerking
Smartloop-Inliner

"Aanvraag formulier bij de tekeningen bijvoegen"

3. Soort systeem / materiaal:

4. Materiaalstaat splitsen bij meerdere blokken:
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