datum: ......................
Stationsstraat 8 B
9850 Landegem - Nevele
T 09 222 25 45

PRIJSAANVRAAG: PELLETKACHELS

www.ecofriendly.be

Geachte,
Wij danken u hartelijk voor uw interesse in onze producten en diensten. Gelieve ons onderstaande noodzakelijke en nuttige
informatie door te sturen zodat wij u een offerte op maat kunnen opmaken voor de correcte installatie van een pelletkachel:

naam:
straat + nr.:
postcode + plaatsnaam:
tel:
gsm:
e-mail:
Info m.b.t. het toestel (de pelletkachel) zelf:
Voor vervanging van een oude kachel (elektr / kolen / gas)
Nieuwe situatie of na grondige verbouwing
Toestel gewenst met kanalisatie
Er moet een tweede ruimte mee verwarmd worden
Er moet een derde ruimte mee verwarmd worden
Info m.b.t. de te verwarmen ruimte:

Hoofdverwarming

Bijkomende info: ..................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Type hoofdverwarming:

Oppervlakte van de te verwarmen ruimte: ...............m²
Gemiddelde hoogte van de te verwarmen ruimte: ............. m
Bouwjaar van het huis: .............
Dubbel glas
stuur - indien gewenst - een foto door
Muren geïsoleerd
naar peter@ecofriendly.be
Plafond/dak geisoleerd
Geschatte algemene score warmteverliezen (1 is slecht, 5 is zeer goed geïsoleerd) :
1
2
Energievorm hoofdverwarming:

aardgas

propaangas

info schouw (rookgaskanaal):

stookolie

Op welk verdiep komt de inbouwcassette:
plat dak
Welk type dak heeft de woning?

gelijkvloers

hellend dak +/- 45°
EPDM
Roofing
Pannen

petroleum

Radiatoren
Convectoren
Vloerverwarming
Wandverwarming
Kachel(s)
Andere

3

elektriciteit

4
hout

geschatte lengte van het rookgaskanaal:

ja
Kan er een bestaand rookgaskanaal gebruikt worden?
ja
Is de minimale doorsnede van het kanaal 12 cm?
Aantal verdiepingen in de woning: .......... verdiepingen

Type dakbedekking:

Bijverwarming

Leien
steeldeck

5
steenkool

......... meter

neen
neen
eerste verdiep

ander, nl: ........

licht hellend dak tot 30°
hellend dak meer dan 50°
indien gewenst/nodig kan u een schets
tekenen op de keerzijde van dit blad...

voorkeur merk: (facultatief) : ............................................... (vul hier in of kruis één van de logo’s hieronder aan)

schets situatie:

