
Voor al je problemen met de centrale verwarming en warm water.

Controleer op voorhand deze veel voorkomende problemen voor je contact opneemt: 

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING!! 
Misschien kan je het probleem zelf oplossen. 

CONTROLEER DE ZEKERINGSKAST EN METERKAST ELEKTRICITEIT 
• Is er stroom?
• Is de stroom niet afgesloten/controle werking eventuele budgetmeter?
• Staan alle zekeringen op en zijn ze niet stuk

CONTROLEER DE GASMETER
• Is er gas?
• Is de gas niet afgesloten?
• Is de gaskraan niet dichtgedraaid? 

CONTROLEER DE WATERMETER 
• Is er water?
• Is het water niet afgesloten?
• Is de afsluitkraan v.d. waterleiding niet dichtgedraaid? 

CONTROLEER DE THERMOSTAAT
• Is de thermostaat niet uitgeschakeld?
• Is er voldoende warmtevraag op de thermostaat ingesteld?
• Controleer de batterijen van de thermostaat en vervang ze indien nodig.

STAAT DE KETEL IN DE JUISTE STAND?
• Zomerstand: enkel warm water.
• Winterstand: warm water en verwarming.

KRIJG JE NIET VOLDOENDE WARM WATER?
• Controleer de kranen! 
• Verstopte filtertjes moet je zelf vervangen. 
• Afsluitkraantjes open- en dichtdraaien.   

DRUKMETER VAN DE INSTALLATIE CONTROLEREN! 
• Lager dan 1,5 bar: vul water bij.
• Tussen 1,5 en 2,0 bar = OK.
• Hoger dan 2,0 bar: laat water af.
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IS HET PROBLEEM NIET VERHOLPEN? 
BEL DAN COFELY SERVICES NV!

COFELY SERVICES NV

011 / 34 64 23
7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur bereikbaar!

ZORG DAT ER IEMAND THUIS IS OP DE DAG VAN DE AFSPRAAK
Ben je er niet, dan krijg je een rekening.

ZORG DAT DE RUIMTE WAAR DE INSTALLATIE ZICH BEVINDT 
STEEDS GOED BEREIKBAAR EN OPGERUIMD IS.

Bovenstaande problemen en de problemen die overeenkomstig het huurcontract ten laste zijn van de huurder, 
moet je zelf oplossen! Ze zitten zeker niet in het onderhoudscontract met Cofely Services Nv. Als je deze firma 
hiervoor contacteert en deze hiervoor ter plaatse komen, word je als huurder volgende tarieven aangerekend:

• Normale werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 07u00u en 18u00:                       60,50 €/uur 
• Normale werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 18u00u en 22u00:                       90,75 €/uur 
• Normale werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 22u00u en 07u00:                       90,75 €/uur 
• Zaterdag:                                                                                                                                     121,00 €/uur 
• Zon- en feestdagen:                                                                                                                 121,00 €/uur 
• Vervoerskosten:                                                                                                                             1,33 €/km
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