
 

6 tips voor een goede 
offerte beoordeling 
 
Ook als je met spoed je cv ketel moet vervangen, is het belangrijk een offerte zorgvuldig te 
beoordelen. En dat is meer dan alleen kijken naar de prijs. Je beoordeelt de inhoud van de offerte 
op punten die voor jou belangrijk zijn. Met hulp van deze checklist weet je waar je op moet letten. 
 
Controleer de offerte op de volgende onderdelen:  
>Tip 1: Algemeen 
>Tip 2: Type en merk cv ketel 
>Tip 3: De kleine letters 
>Tip 4: De garantie 
>Tip 5: De werkzaamheden 
>Tip 6: De kostenposten 
 

Offerte Tip 1  
algemeen 
 Schriftelijk: Zorg dat je een schriftelijke offerte hebt. Dat geeft duidelijkheid over wat is 

afgesproken. 

 Ondertekening: Heeft de installateur zijn handtekening op de offerte gezet? 

 Afzender: Controleer wie de afzender is. Dat is het bedrijf waarmee  je straks een overeenkomst 
aangaat. 

 Adviseur: Staat de naam van de adviseur die je hebt gesproken in de offerte? Hij kent tenslotte 
jouw wensen en woonsituatie. 

 Afspiegeling: Geeft de offerte alles weer wat je besproken hebt met de installateur? 

 
Offerte Tip 2  
type en merk cv ketel 
 Type cv ketel: Is het type cv ketel in de offerte ook geadviseerd in het gesprek? Is de 

warmtecapaciteit (kW) correct? Wordt het juiste warmwater comfort (CW klasse) geboden? 

 Merk cv ketel: Ben je het eens met het merk cv ketel? Staat het merk en het type duidelijk 
vermeld op de offerte? 
 

Offerte Tip 3  
de kleine letters 
Installatievoorwaarden zijn de ‘kleine letters’ in het contract dat je met de installateur sluit.  

 Wordt er in de offerte verwezen naar voorwaarden die van toepassing zijn? Bijvoorbeeld de 
voorwaarden van de Uneto-VNI? 

 Zijn die voorwaarden bijgevoegd? 

 Wordt de cv ketel geïnstalleerd binnen de afgesproken termijn? 

 Bij welk bedrijf koop je de cv ketel, met wie sluit je het contract? Wordt de installatie 
uitgevoerd door dezelfde installateur?  

 
 
 
 



Offerte Tip 4  
de garantie 
Garantie algemeen: Op vrijwel alle cv ketels heb je standaard 2 jaar fabrieksgarantie. Op de 
warmtewisselaar heb je in de meeste gevallen een veel langere garantietermijn. Dit soort onderdelen 
vervangen is erg duur. De garantievoorwaarden verschillen per merk.  
Garantie bijkopen: Bij sommige merken kun je de garantietermijn verlengen. Wordt dat aangegeven 
op de offerte? 
Garantie op het installatiewerk: Is vermeld hoe lang je garantie hebt op de installatie? Dit staat los 
van de garantie op de cv ketel zelf. 
 

Offerte Tip 5  
de werkzaamheden 

 Expansievat: Is bij je nieuwe cv ketel een nieuw expansievat nodig? Zit dit in de offerte? 

 Leidingwerk: Wordt er nieuw leidingwerk aangelegd? En nieuwe doorvoeren naar buiten? 

 Afvoer: Wordt de oude cv ketel afgevoerd? 

 Thermostaat: Is een kamerthermostaat in de offerte opgenomen?  

 Instellen: Wordt de kamerthermostaat ook ingesteld naar jouw wensen en uitgelegd? 

 Bijvullen: Krijg je uitleg over hoe je moet bijvullen? 

 
Offerte Tip 6  
de kostenposten 
Installeren: Staat er een post met de omschrijving ‘standaard installatie’? Heb je thuis geen 
standaardsituatie, controleer dan of er rekening wordt gehouden met extra materiaalkosten. Denk 
daarbij aan extra meters leidingwerk of het aanbrengen van een dakdoorvoer.  
Meerkosten /Meerwerk: Is dit besproken? Als deze post er op staat, zorg dan dit geen ‘open einde’ 
heeft.  
Afvoeren: Worden er extra kosten gerekend voor het verwijderen en afvoeren van de oude ketel? 
Leveren: Komen er vrachtkosten bij voor levering van de ketel?  
BTW: Is de offerte inclusief BTW? Hoeveel BTW heeft elk onderdeel van de offerte? 
Nacalculatie: Is er een post die zo heet? Let dan goed op. De prijs die op de offerte staat vermeld is 
dan onder voorbehoud. Een deel van de werkzaamheden kan niet vooraf worden bepaald. Stel 
hierover extra vragen en zorg dat het geen ‘open einde’ wordt. 

 
Met deze checklist gaat het vast lukken de offerte goed te beoordelen. Veel succes met de aankoop 
van je nieuwe cv ketel. 
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