Garantievoorwaarden
In deze bijlage zijn alle bepalingen opgenomen voor het realiseren van de systeemgarantie op de bronboring
en de Vaillant warmtepomp. De systeemgarantie is opgedeeld in twee delen.
1) De garantie afgegeven door het bronboorbedrijf op de bron en de bodemwisselaars alsmede de
levering van voldoende energie voor een periode van tenminste 25 jaar volgens onderstaande
voorwaarden.
2) De garantie afgegeven door Vaillant BV op de warmtepomp volgens de garantiebepalingen
opgenomen in de Installatie- en Gebruikersvoorschriften vermeerderd met 3 jaar.
Garantievoorwaarden verstrekt door het bronboorbedrijf:
• Het bronboorbedrijf heeft de plicht om te onderzoeken of op het opgegeven perceel aan de hand van
postcode huisnummer of perceelcode het mogelijk is om een bron te realiseren;
• Het bronboorbedrijf zal de bronboring(en) maken binnen de afgesproken tijd zoals vastgelegd in de
opdracht overeenkomst met de installateur;
• De bronboringen en bijbehorende werkzaamheden en materialen voldoen aan alle wettelijke
richtlijnen, bepalingen en overheidsvergunningen;
• De gerealiseerde bron(nen) leveren gedurende 25 jaar voldoende energie aan de opgegeven
waarden van de warmtepomp Als minimale temperatuur zal de bron niet onder de 0°C komen tenzij
anders overeengekomen naar specificatie van de opdrachtgever. Daarbij in acht nemend dat
de omgeving van het betreffende perceel niet wordt voorzien van verticale bodemwisselaars op
een afstand <2,5 m uit de perceelgrens, welke de energiestroom vanuit de grond kunnen
beïnvloeden. De wijze van boren zal spoel -of zuigboren zijn en is onderhavig aan de
richtlijnen uit de BRL 2006 en de regelgeving in de ISSO 73 alsmede de kwaliteitsrichtlijnen
voor verticale bodemwisselaars publicatie 2DEN-03.24);
• Alle gesloten bronnen worden voorzien van een medium bestaande uit water en
monopropyleenglycol zodanig gemengd dat de vorstbeveiligingstemperatuur -12°C bedraagt;
• Bron(nen) word(en) schoon opgeleverd zonder vervuiling in welke vorm dan ook. Gevolgschade door
vervuiling in de bron(nen) komen voor rekening van het bronboorbedrijf;
• Bij storingen gemeld door Vaillant BV zal het bronboorbedrijf binnen 1 werkdag ter plaatse zijn om de
storing te verhelpen.
Garantievoorwaarden verstrekt door de installateur
• Alle geldende installatievoorwaarden welke zijn opgenomen in de garantiebepalingen behorende bij
de betreffende warmtepomp met betrekking tot plaatsing en aansluiting van de warmtepomp aan de
bronzijde, installatiezijde, elektrische installatie;
• Alle in de ingebruiknamerapportage opgenomen punten met betrekking tot de gebruikte appendages,
zoals afsluiters, vuilfilters met een maaswijdte van 800 Mu, expansievaten,
veiligheidsoverstortventielen, vulaftapkranen en luchtafscheiders;
• Tevens de wijze van dampdicht isoleren van alle bronaansluitingen en leidingen vanaf binnenkomst
in de woning of opstellingsruimte tot aan de aansluiting op de warmtepomp;
• Installatie is luchtvrij en voorzien van schoon cv-water opgeleverd.
Garantievoorwaarden verstrekt door Vaillant BV
• Vaillant BV stelt zich verantwoordelijk voor de goede werking van de warmtepomp mits er is voldaan
aan alle in de installatie-/gebruikershandleiding opgenomen bepalingen van het betreffende product
gedurende de daarin opgenomen periode van twee jaar;
• Vaillant BV zal deze garantie in combinatie met de verleende boorservice verlengen tot en met 5 jaar,
dit betekend dat er dus 3 jaar extra garantie wordt verleend op reeds geldende twee jaar;
• Vaillant BV zal een ingebruikname doen van de warmtepomp na installatie.
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