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DAIKIN GARANTIE - RESIDENTIEEL 
 
1. SPECIFIEKE VOORWAARDEN (aanvullend bij algemene voorwaarden) 
 

 Standaard garantie op aircleaner, 2 jaar garantie op alle onderdelen, werkuren en verplaatsing 
uitgevoerd door de installateur (binnen de kantooruren).  De garantieperiode start op de 
leveringsdatum volgens de wet “BS 21 september 2004”. 

 Standaard garantie op andere residentiële toestellen: 
2 jaar op alle onderdelen, werkuren en verplaatsing uitgevoerd door de installateur (binnen de 
kantooruren) voor toestellen uit het residentieel gamma (een residentiële lucht/lucht-, een hybride-, 
een lucht/water-, een geothermische warmtepomp of een verwarmingsketel).  

 Door het toestel te registreren op de Stand By Me website zal een extra garantie van 6 maanden 
toegekend worden (excl aircleaner). 

 Prestaties welke de installateur uitvoert voor het oplossen van een herstelling onder garantie worden 
vergoed d.m.v. een vast forfaitair bedrag per onderdeel (zie onderstaande tabel), verplaatsingen 
d.m.v. een forfaitair bedrag per km. 

 Daikin zal geen extra vergoeding uitkeren voor werkuren noch verplaatsingen buiten de normale 
kantooruren. 

 Werken kunnen steeds geweigerd worden bij een niet-veilige opstelling van het toestel.  Indien een 
interventie niet kan doorgaan tgv bereikbaarheid van het toestel zal de interventie + verplaatsing 
aangerekend worden aan de geldende tarieven. 

 Kosten voor liften, hijstoestellen… die dienen gemaakt te worden om een toestel veilig te bereiken of 
om werken veilig uit te voeren zijn ten laste van de klant die de interventie aanvraagt, ook al is het 
toestel onder garantie. 

 Residentiële toestellen die door de eindklant geregistreerd worden op de Stand By Me website 
genieten een uitbreiding van de garantieperiode van 6 maanden. 

 De waarborgperiode start vanaf datum van inbedrijfstelling, met een maximum van 18 maanden na 
leveringsdatum onder voorwaarde dat het toestel werd opgeladen in de Stand By Me servicewebsite. 
Indien niet opgeladen in de Stand By Me service website start de garantieperiode bij levering. 

 
 
2. UITGEBREIDE WAARBORG OP ONDERDELEN 
 
Men kan de waarborg op onderdelen van het residentieel productgamma verlengen tot 8 jaar na de 
inbedrijfstelling, door een verlengd garantiepakket aan te kopen op de Stand By Me website. Dit op 
voorwaarde er een registratie was op de Stand By Me website. (www.standbyme.daikin.be).  
De uiterste aankoopdatum van dit verlengd garantiepakket is 1 jaar na de inbedrijfstelling. 
Meer informatie kunt u terugvinden op de Stand By Me website. 
 
 
3. FORFAITAIRE BEDRAGEN 
 
Voor de vervanging van onderstaande onderdelen, binnen de waarborgperiode, kan de servicepartner  
volgende forfaitaire bedragen aanrekenen aan Daikin Belgium: 
 

Productgamma Onderdelen Product Forfaitair bedrag 
DX – Residentieel PCB Split, Multi Split 70€ 
 Fan motor Split, Multi Split 70€ 
 Temperatuurvoeler Split, Multi Split 70€ 
 Condenspomp Split, Multi Split 70€ 
 Compressor Split, Multi Split 270€ 
 Verdamperbatterij binnentoestel Split, Multi Split 180€ 
 Condensorbatterij buitentoestel Split, Multi Split 270€ 
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 Expansieventiel - motor Split, Multi Split 70€ 
 Expansieventiel - body Split, Multi Split 180€ 
 4-weg ventiel – spoel Split, Multi Split 70€ 
 4-weg ventiel – body Split, Multi Split 180€ 
 Software upgrade Split, Multi Split 70€ 
 Volledig toestel vervangen Split, Multi Split 135€ 
 Bediening Split, Multi Split 45€ 
 Verplaatsing Split, Multi Split 0,50€/km 

 
  



 

For external Use 
 

03/06/2020 16:31:01  3 of 4 Warranty Policy 

Productgamma Onderdelen Product Forfaitair bedrag 
Heating Buitenunit   
 Vervangen inverter PCB  135€ 
 Vervangen control PCB  70€ 
 Vervangen sensor  70€ 
 Vervangen fanmotor  70€ 
 Vervangen wisselaar  270€ 
 Vervangen compressor  270€ 
 Vervangen 4 weg ventiel spoel  70€ 
 Vervangen 4 weg ventiel  180€ 
 Vervangen vloeistofvat  270€ 
 Vervangen expansieventiel motor  70€ 
 Vervangen expansieventiel  180€ 
 vervangen afsluitkraan  135€ 
 Vervangen buitenunit  135€ 
 Binnenunit   
 Vervangen flowsensor  90€ 
 Vervangen pomp  90€ 
 Vervangen control PCB  70€ 
 Vervangen back-up heater  135€ 
 Vervangen droge sensor  45€ 
 Vervangen natte sensor  90€ 
 Vervangen dompelbuis kunststof 

tank 
 

90€ 
 software-upgrade  70€ 
 Vervangen bediening  45€ 
 Vervangen expansievat  90€ 
 Vervangen dichting hydraulisch 

circuit 
 

70€ 
 Vervangen ontluchter  45€ 
 Vervangen binnenunit  360€ 
 Vervangen wisselaar  270€ 
 Tank   
 Vervangen sensor  45€ 
 Vervangen boosterheater  135€ 
 Vervangen boosterheater "Rotex-

tank" 
 

180€ 
 Vervangen sensorhuls  135€ 
 Vervangen servomotor  45€ 
 Vervangen servomotor + body  90€ 
 Vervangen koppelingen spiraal  90€ 
 Vervangen tank  135€ 
 Solar   
 Vervangen collectorsensor  70€ 
 Vervangen solarcontroller  45€ 
 Vervangen eerste collector op 

adres 
 

400€ 
 Vervangen volgende collecter op 

zelfde adres 
 

180€ 
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Productgamma Onderdelen Product Forfaitair bedrag 
Heating Hybride   
 Ontstekingselectroden  45€ 
 Ventilator gasbrander  90€ 
 Gaswandketel   
 Ventilator gasbrander  90€ 
 Ontstekingselectroden  45€ 
 GCU Compact   
 Ventilator gasbrander  90€ 
 Ontstekingselectroden  45€ 
  Verplaatsing  0,50€/km 

 
 De interventie(s) nodig voor de vaststelling van een probleem is ten laste van de installateur. 
 De afstand van de verplaatsingsvergoeding wordt berekend vanaf de hoofdzetel van de installateur 

naar het adres van de eindklant, via de kortste weg. 
 Als referentie op de factuur dient u te vermelden welk wisselstuk u heeft vervangen samen met het 

type en serienummer van het toestel. 
 U dient de factuur te sturen naar             Daikin België (tav leveranciersboekhouding) 

                                                                        Zandvoordestraat 300 
                                                                        8400 Oostende 
 

 
 
 


