
GENIETEN VAN ÉN BESPAREN MET DE ZON       www.atagzon.nl

Wat is het?

Na installatie van een zonlichtsysteem dient de collector 
gevuld te worden. Dit kan een tijdrovende en lastige klus 
zijn, omdat niet altijd het juiste gereedschap voorhanden is. 
ATAG Verwarming kan u hierbij ondersteunen en het vul-
len overnemen. De Collectorvulservice is een aanvullende 
dienst waar ATAG SelectDealers gebruik van kunnen maken 
bij de verkoop van een ATAG Zonneboilersysteem. 

Wie voert het uit?

ATAG Verwarming Nederland bv
Galileïstraat 27
7131 PE Lichtenvoorde

0544 391859
serviceaanvraag@atagverwarming.com

Hoe werkt het?

De aanvraag moet minimaal 5 werkdagen voor datum  
oplevering van het zonlichtsysteem ingevuld geretourneerd 
worden aan ATAG Verwarming.

Op atagverwarming.nl/zakelijk kunt u het aanvraagfor-
mulier vinden onder ‘formulieren’, waarbij  u “Aanvraag  
Collectorvulservice” selecteert. Vul dit aanvraagformulier in 
en stuur deze naar ATAG Verwarming Nederland bv.

Een voorbeeld van het formulier kunt u ook vinden op de 
achterzijde van dit document.

Wat zijn de kosten van de Collectorservice?

De kosten voor het vullen van een collector bedragen per 
1/1/2017 € 139,- netto excl. BTW.

Welke werkzaamheden zijn inbegrepen?

• Controleren van het systeem
• Vullen van het systeem                                                                                                                                                       

Aanvullende voorwaarden

• Bij opdracht gaat de opdrachtgevende partij (lees: W/E installateur) akkoord met de algemene voorwaarden van  
ATAG Verwarming Nederland bv.;

• Het afvalmateriaal wordt NIET meegenomen na de werkzaamheden;
• Het systeem moet gereed zijn voor het vullen van de installatie;
• Bij opdracht verplicht de opdrachtgevende partij zich een schriftelijke opdrachtbevestiging te sturen naar  

ATAG Verwarming Nederland bv;

COLLECTORVULSERVICE
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ATAG Verwarming Nederland BV 

Postbus105  7130 AC Lichtenvoorde 

T: 0544 - 391777 

E: info@atagverwarming.com 

www.atagverwarming.nl

AANVRAAGFORMULIER COLLECTORVULSERVICE

Dit formulier dient minimaal 5 werkdagen voor datum oplevering volledig ingevuld geretourneerd te worden aan 
ATAG Verwarming Nederland BV. serviceaanvraag@atagverwarming.com of faxnr. 0544-393 297. 

Uw referentie *  ___________________________________________________      Datum  _________________________       

AANVRAGER
 
Naam *  ______________________________________________________________  
      
Klantnummer        ______________________________________________________________

Adres *       ______________________________________________________________

Postcode / woonplaats *       ______________________________________________________________

Telefoonnummer *       ______________________________________________________________

Contactpersoon *        ______________________________________________________________

KLANT

Naam *       ______________________________________________________________

Adres *       ______________________________________________________________

Postcode / woonplaats *       ______________________________________________________________

Telefoonnummer *       ______________________________________________________________

Installatiegegevens  ______________________________________________________________

Type *       ______________________________________________________________

Opleverdatum *  ______________________________________________________________

Tijdens de oplevering dient het toestel bedrijfsklaar te zijn conform de installatievoorschriften op het vullen van het  
collectorcircuit na. Deze installatievoorschriften zijn op te vragen bij ATAG Verwarming of te downloaden van de website.  
www.atagverwarming.nl/zakelijk

CHECKLIST

Collectorcircuit gemonteerd en aangesloten  Ja  Nee*

ATAG glycol of glycolmengsel aanwezig  Ja   Nee*

Spoelvulset eenheid geïnstalleerd (zie install.voorschrift)  Ja   Nee*

Leidingdiameter collectorleiding         ______ mm.*

Totale leidinglengte collectorleiding         ______ mtr.*

Toestel conform voorschriften aangesloten  Ja   Nee*

Tijdens het bezoek wordt het collectorcircuit gevuld, gecontroleerd en in bedrijf gesteld.
De kosten bedragen per 1 januari 2017 € 139,00 netto excl. BTW.
     
Naam en handtekening *

 * Verplichte velden.

Deze aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien dit formulier volledig is ingevuld. Indien er kosten, onderdelen buiten garantie en klein materiaal voortvloeien uit deze aanvraag, 
dan zal ATAG Verwarming Nederland BV deze factureren aan de aanvrager die op dit formulier is aangegeven. Zie hiervoor de algemene garantievoorwaarden. 


