
Voorwaarden montage Monoblock unit(s) 
 
•Levering Monoblock :  Indien op voorraad zal na bestelling en betaling via onze website de levertijd 
± 1- 2 werkdagen. (dit is afhankelijk van de transporteur en het tijdstip van bestellen) 
De Monoblock wordt via een transporteur op een mini palet bij u thuis tot aan de deur 
bezorgd.(begane grond) 
•Montage: wij maken gebruik van de diensten van ons eigen montage bedrijf. Dit montage bedrijf 
werkt uitsluitend voor Monoblockexpert, airshopping en infrarood WarmtepanelenNederland, door 
heel Nederland. 
•Boren van de 2 lucht in- uitvoer gaten, alsmede de condenswater afvoer:  dit montage bedrijf kan 
uitsluitend  gaten boren in stenen muren (geen beton).  
* De muren dienen niet dikker dan 35cm te zijn. Dit i.v.m. de lengte van de boren en de montagetijd. 
•Indien de monteur niet van binnenuit kan boren, moet er een (rol) stijger voorhanden zijn, waar de 
monteur veilig op kan werken. Kan de monteur van binnenuit (slaapkamer/woonkamer) werken en is 
de hoogte voor het uit de hand boren maximaal 2.00 meter, is dit niet nodig. De meegeleverde 
kunststof roosters worden van binnenuit geplaatst. 
•Wij gaan er vanuit dat daar waar de unit moet komen de muur vrij van obstakels en dergelijke is, 
zodat de monteur goed en vrij zijn werk kan doen. 
•De opdrachtgever zorgt zelf voor een voedingsbron (230V) in de nabijheid van de Monoblock. (liefst 
een geaard stopcontact) 
•Indien de Monoblock (gewicht ± 50KG) aan/op een houten, gips of ander materiaal dan een stenen 
muur gehangen moet worden, wordt de opdrachtgever geacht zelf een versteviging voor de 
ophanging te verzorgen. De monteur neemt voor dit soort “holle” wanden geen 
verantwoordelijkheid wat betreft de ophanging. 
•Het boren van gaten door de muur is de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, de 
monteur weet n.l. niet wat er zich in de muur bevindt (b.v. waterleiding of Electraleiding) 
•Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever wanneer er door het boren een 
elektrabuis en/ of waterleiding geraakt wordt. 
•Wij kunnen wel van te voren met een detectie apparaat de muur scannen, maar dit geeft geen 
100% zekerheid.  
•Uitdrukkelijk moeten wij u er op wijzen dat de verantwoordelijkheid van het boren van de gaten bij 
de opdrachtgever ligt mochten er gebreken ontstaan aan de muur zélf, c.q. het raken van leidingen 
etc. 
•Nadat de betaling bij ons is verwerkt nemen wij contact met u op voor het plannen van de montage, 
het inplannen doen wij in overleg met u en uiteraard zo snel als mogelijk is. 
•Graag zien wij uw bestelling tegemoet, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Handel & Adviesbureau Caris. 
St. Jorisstraat 3 
6001 BT Weert 
tel:0653406073 
 
 


