Advies en ondersteuning

Duurzame service
van Vaillant

Service

Duurzame service van Vaillant
Vaillant biedt u een uitgebreid service-pakket voor uw
duurzame systemen aan. Maak nu optimaal gebruik van
dit brede dienstaanbod en zorg dat u klaar bent voor de
toekomst.
De Vaillant Service biedt u veel voordeel aan, zodat u de
kansen kunt pakken op de duurzame markt.
Kijk voor meer informatie op www.vaillant.nl

Mijn huis, mijn comfort

Vaillant rolt de loper uit voor

uw warmtepomp-business!

Om te starten met warmtepompen helpt
Vaillant u graag op weg:

Profiteer met tools voor uw promotie
& advies aan uw klanten:

Gebruik de mogelijkheden van Vaillant
voor het onderhoud van warmtepompen:

- Technische trainingen (installatie & onderhoud) op locatie
voor zowel beginners als gevorderden
- Webinars waarin de basis van warmtepompen wordt
uitgelegd
- Commerciële trainingen om meer vertrouwd te raken met
het verkopen van warmtepompen

-D
 e Vaillant warmtepomp-selector waarmee uw klanten
een globaal advies krijgen voor welke warmtepomp het
beste bij hun huis past
- Argumentatieleaflet met de belangrijkste argumenten
voor een warmtepomp
- Technische consumentenbrochures
- Promotiemateriaal voor op uw eigen website

- Vaillant

kan voor u het onderhoud op warmtepompen
verzorgen (zonder contract)
- Verlengde garantie op warmtepompen mogelijk tot
wel 10 jaar
- Onderhoud op warmtepompen aangeboden in een
all-in contract (inclusief onderdelen, onderhoud en
reparaties) tot wel 15 jaar

Bespaar tijd op uw plannings- en
offertetraject door gebruik te maken van:

Vaillant ondersteunt u met de installatie
van warmtepompen:

Nog meer warmtepompen verkopen?
Vaillant biedt u de kans via:

- De Vaillant Warmtepomp-Calculator, waarin u zelf in
een paar stappen uw eigen offerte en advies kunt
samenstellen
- Ondersteuning van de Technisch Project Adviseurs van
Vaillant bij al uw vragen over warmtepompprojecten
- Zeer uitgebreide online database van Vaillant met
warmtepompschema's
- Alle Vaillant producten zijn in BIM en CAD beschikbaar

-E
 erste ingebruikname door onze technische adviseurs
- F-gassen installatie, indien u geen certificaat hiervoor heeft
- Technische helpdesk die u zowel op locatie als telefonisch
ondersteunen bij de installatie

-L
 eadmanagement waarin Vaillant u offerteaanvragen
voor warmtepompen toestuurt
- Onze dealersearch waarin u vindbaar bent als
duurzame installateur
- Duurzaam partnerprogramma waarmee u optimaal
profiteert van vele voordelen op warmtepompen

Kijk op onze website
voor meer informatie

vaillant.nl/service
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Heeft u nog technische
vragen?

Tijdens het stookseizoen

Buiten het stookseizoen

Medio oktober - Medio april

Medio april - Medio oktober

Maandag t/m vrijdag:

Maandag t/m vrijdag:

08.00 - 18.00 uur:
18.00 - 21.00 uur:

020 - 565 94 40
020 - 565 94 60

08.00 - 18.00 uur:
18.00 - 20.00 uur:

Zaterdag, zon- en feestdagen:

Zaterdag:

08.00 - 18.00 uur:

09.00 - 17.00 uur:

020 - 565 94 60

020 - 565 94 40*
020 - 565 94 60*

020 - 565 94 60

* juni/juli/augustus dient vanaf 17.00 uur de avonddienst gebeld te worden.

Technisch Project Advies
Projectbegeleiding voor nieuwbouw- en renovatieprojecten
Maandag t/m vrijdag:
08.30 - 17.00 uur:

020 - 565 92 73

Vaillant
Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

Postadres
Postbus 23250
1100 DT Amsterdam

Mijn huis, mijn comfort

