
Stand By Me 
Service pakketten
voor gascondensatieketels

Ook na de installatie van uw Daikin gascondensatieketel, kan u steeds op 
Daikin rekenen voor onderhoud en technische bijstand en dit gedurende 
de volledige levensduur van uw toestel.



Om de kwaliteit te garanderen, de levensduur van uw installatie te verlengen en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden is 
het belangrijk om uw toestel te onderhouden. Een regelmatig onderhoud van uw gascondensatieketel zorgt voor een lagere 
energiefactuur en vermijdt onvoorziene kosten voor herstellingen.

U heeft de keuze uit 3 pakketten voor het preventieve onderhoud van uw gascondensatieketel. Afhankelijk van het service niveau dat u 
wenst, biedt Daikin u onderstaande pakketten aan. U heeft bovendien de mogelijkheid om ook te opteren voor een verlenging van 
de standaard garantie tot 8 jaar. 

Daikin, uw partner gedurende de volledige levensduur van uw toestel.

Wenst u meer informatie over deze pakketten? Surf dan snel naar www.daikin.be. 

De pakketten kunnen aangekocht worden na registratie van uw toestel op het Daikin Stand By Me service platform: 
www.standbyme.daikin.be

Stand By Me service pakketten

COMFORT COMFORT PLUS VIP

 Telefonische hulplijn

 Planning

 Onderhoud en inspectie om de 2 jaar om de 2 jaar om de 2 jaar

 Controle verbranding

 Logboek

 Prioriteit bij herstellingen 2 werkdagen 2 werkdagen 1 werkdag

 Garantie op werkuren 2,5 jaar 2,5 jaar 8 jaar

 Garantie op onderdelen 2,5 jaar 8 jaar 8 jaar

€ 120/jaar 
(incl. BTW)

€ 160/jaar 
(incl. BTW)

€ 310/jaar 
(incl. BTW)

Stand By Me 
service pakketten
voor gascondensatieketels



Controle verbranding

› Uitvoeren van wettelijk verplichte rookgasanalyse.

› Opmaak en toevoegen aan logboek van
een verbrandingsrapport of een periodieke 
controle.

Prioriteit bij herstellingen

› Dankzij het Comfort- en Comfort Plus-pakket
mag u erop rekenen dat er een interventie (om
een eerste diagnose vast te stellen) zal plaatsvinden
binnen de 2 werkdagen wanneer u geen
verwarming of sanitair warm water meer heeft.

› Dankzij het VIP pakket zal de interventie (voor
een eerste diagnose) binnen 1 werkdag
plaatsvinden wanneer u geen verwarming of
sanitair warm water meer heeft.

Onderhoud en inspectie

› 1 onderhoudsbeurt om de 2 jaar is inbegrepen in
uw contract.

Telefonische hulplijn

Wanneer u een Stand By Me servicepakket bezit kan 
u 24/7 rekenen op telefonische bijstand. Tijdens 
de kantooruren is deze lijn gratis. Indien u buiten
de kantooruren wenst doorgeschakeld te worden
met een technieker wordt een vast bedrag van 50 €
aangerekend voor klanten met een Comfort- of 
Comfort Plus-pakket. Voor klanten met een VIP pakket
is deze doorschakeling gratis. Voor klanten zonder een
Stand By Me servicepakket wordt een vast bedrag
van 100 € aangerekend. Hou steeds uw Stand By Me
accountnummer bij de hand (ID BEXXX-XXX).

Planning

› Wanneer u een Stand By Me service pakket bezit,
krijgt u voorrang op de planning in geval van
herstellingen. Gelieve steeds uw Stand By Me
accountnummer door te geven. U kan ook rekenen
op interventies buiten de kantooruren. De
geldende tarieven vindt u op www.daikin.be

› 3 maanden voor de onderhoudsdatum ontvangt
u een emailbericht dat uw onderhoud kortelings
uitgevoerd dient te worden. Onze planningsdienst
zal u dan zelf contacteren om een afspraak
te maken.

Garantie op onderdelen

› Voor alle toestellen geregistreerd op het Daikin
Stand By Me service platform start de garantie op
onderdelen bij opstart van het toestel. U vindt de
geldende garantietermijn voor uw toestel terug in
uw Stand By Me account.

› De Daikin garantie op onderdelen beperkt zich tot
alle onderdelen van het Daikin toestel.

› De garantie op onderdelen bij een Comfort pakket
bedraagt 2,5 jaar, voor het Comfort Plus- en VIP-
pakket is dit 8 jaar.

Garantie op werkuren

› Voor alle toestellen geregistreerd op het Daikin
Stand By Me service platform start de garantie op
werkuren bij opstart van het toestel. U vindt
de geldende garantietermijn voor uw toestel terug
in uw Stand By Me account.

› De garantie op werkuren beperkt zich tot alle 
werken onder garantie aan het Daikin toestel.

› De garantie op werkuren bij een Comfort-  
en Comfort Plus-pakket bedraagt 2,5 jaar, voor
het VIP-pakket is dit 8 jaar.

Logboek

U kunt steeds online alle interventie rapporten 
raadplegen.

. Algemene voorwaarden
› Indien de gascondensatieketel geregistreerd wordt op ons service platform Stand By Me dan zal de garantieperiode starten op het

moment van de inbedrijfstelling.*
› Het Comfort Plus- en VIP-pakket kunnen aangekocht worden tot maximaal 12 maanden na opstart en hebben een maximale looptijd

van 8 jaar na opstart. Na deze periode kunnen deze pakketten omgezet worden naar een Comfort pakket.
› Elk pakket is jaarlijks te verlengen en kan ook jaarlijks stopgezet worden. Als een Comfort Plus- of VIP-pakket wordt onderbroken kan

het nadien niet meer terug geactiveerd worden.
› De aankoop van de pakketten gebeurt uitsluitend via een online betaling op het Stand By Me service platform.

Eenmalige interventies kunnen wel met factuur betaald worden.
› Daikin behoudt zich het recht een overeenkomst te weigeren in geval een toestel niet correct werd geplaatst of het toestel niet veilig

bereikbaar is.
› Richtprijzen voor eindklanten in €. Specificaties en/of prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Deze huidige prijslijst is geldig van 01/04/2022 vervangt en vernietigt alle voorgaande prijslijsten en is geldig tot uitgave van
een nieuwe, maar uiterlijk tot 31/03/2023. Deze prijzen zijn enkel geldig voor België en het Groothertogdom Luxemburg.

› Onze algemene- en residentiële verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. U kan deze raadplegen op www.daikin.be.
› Alle informatie omtrent uur- en verplaatsingstarieven in geval van herstelling vindt u op www.daikin.be.

*Op voorwaarde dat de inbedrijfstelling binnen de 18 maanden plaatsvindt na de levering van het Daikin materiaal bij de installateur. Indien de inbedrijfstelling later dan 
18 maanden na levering bij de installateur gebeurde of indien de gascondensatieketel niet werd geregistreerd op Stand By Me, zal de garantie starten vanaf de leverings-
datum van het materiaal bij de installateur.



Daikin 
Klantendienst 
0800 840 22

Meer info op 
www.daikin.be

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · België 
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Daikin Belux Luxemburg Rue de l’industrie 22 · 8399 Windhof Groot Hertogdom Luxemburg · LU30570781

Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin Belux N.V. tot geen 
enkele prestatie. Daikin Belux N.V. heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg 
samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van 
de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. 
Specificaties en/of prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. 
Daikin Belux N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen 
met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan 
het auteursrecht van Daikin Belux N.V. SGS-logo voor de ISO14001: 2015-certificering op 
basis van de volgende activiteiten: Verkoop, distributie en naverkoop Daikin-producten 
Daikin Waver, Gent en Herentals.
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