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INHOUDSOPGAVE

Servicehandboek Combifort ®
VOORWOORD

Als fabrikant van boilers, combiketels, zonne-energiesystemen, professionele koffiezetapparatuur en
bijbehorende accessoires levert Daalderop zowel aan consumenten als aan professionele gebruikersgroepen.
Dit handboek, dat is onderverdeeld in verschillende secties, is samengesteld om met name professionele
gebruikers te voorzien van specifieke productinformatie. In dit technische naslagwerk vindt u dan ook
antwoord op uw vragen over onder meer installatievoorschriften, elektrische aansluitschema’s, onderdelen,
afmetingen en typenummers.

Staat u bij Daalderop geregistreerd als eigenaar van dit handboek en worden er wijzigingen in het handboek
aangebracht, dan ontvangt u automatisch nieuwe bladen met deze wijzigingen en/of toevoegingen. Daalderop
verzoekt u in dat geval het handboek zelf up-to-date te houden en de oude bladen te vervangen door de
nieuwe. Zijn er bladen verloren gegaan, dan kunt u deze los bijbestellen. Vermeld dan behalve de ontbrekende
paginanummers ook de naam van de sectie en het versienummer, dat onder aan elk blad verticaal
staat afgedrukt.

Daalderop BV

Hyacinth Kersten

Alle rechten ten zeerste voorbehouden. Nadruk, kopie, bewerking of heruitgave en openbaarmaking in elke vorm met elk medium, ook als uittreksel, is zonder schriftelijke
toestemming door Daalderop BV verboden. Daalderop BV draagt op geen enkele wijze waarborg of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie en wijst in dit
geval alle stilzwijgende zekerheden van geschiktheid voor handels- of overige doeleinden af. Verder behoudt Daalderop zich het recht voor van herbewerking van deze
publicatie en het uitvoeren van veranderingen van de inhoud over bepaalde periodes, zonder de verplichting van vooraankondiging van zulke herbewerking en veranderingen.
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Hoofd afdeling Service en Voorlichting

Servicehandboek Combifort ®
BELANGRIJKE INFO/TELEFOONNUMMERS

Service
Wanneer u een storing tegenkomt die niet in dit Servicehandboek vermeld staat, of als door het opvolgen van
de aanwijzingen in dit boek de storing aan het toestel niet kan worden verholpen, kunt u altijd een beroep doen
op onze Serviceafdeling. Deze afdeling is ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar.

Afdeling Service en Voorlichting
Tel: 0344 – 63 65 63

U kunt ook schriftelijk, per fax of per e-mail contact opnemen:

Daalderop BV
Afdeling Service en Voorlichting
Postbus 7
4000 AA Tiel

Fax: 0344 – 63 65 69
E-mail: info@daalderop.nl

Bijbestellen van losse bladen
Per fax:
Na dit blad vindt u een faxformulier. Kopieer het formulier, vul de gegevens van uw bestelling in en fax het
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formulier vervolgens naar nummer 0344 – 63 65 69.

Servicehandboek Combifort ®
FAXFORMULIER SERVICEHANDBOEK
Daalderop BV

Dit faxformulier is afkomstig van:
Bedrijfsnaam

:

Naam contactpersoon :
Functie

:

Postadres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer

:

Faxnummer

:

E-mailadres

:

Naam sectie

:

Versienummer*

:

Paginanummers

:

Stuur mij

volledig(e) exemplaar/exemplaren van de sectie

Stuur mij

volledig(e) exemplaar/exemplaren van de sectie

FAX DIT FORMULIER NAAR 0344 – 63 65 69
* staat verticaal afgedrukt onder aan elke pagina
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Ik wil de volgende pagina(‘s) van het Servicehandboek bijbestellen:

