Naam:……………………………………………
Straat:……………………………………………….
Woonplaats:………………………………..

Uw contactgegevens
Tel:………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………….

Betreft
Offertenr.
Datum

Aquapro Easy Medium
……………………………………..
………./………./……….……….

Offerte

Samengesteld op basis van uw
woonsituatie en persoonlijke wensen.
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u onze vrijblijvende offerte van een Aquapro Easy waterontharder inclusief
volledige montage in uw meterkast. De meterkast is vaak de meest ideale ruimte. Bijkomend
voordeel is dat er geen andere ´schaarse´ vierkante meters van uw huis worden opgeofferd.
Hieronder een aantal ´logische´ technische voorwaarden die het mogelijk maken om deze
waterontharder bij u te monteren. Als uw situatie voldoet aan deze eisen, dan garanderen wij de
vaste totaalprijs van deze offerte!

Voorwaarden voor een vaste prijs zonder extra kosten:
•

Wij monteren de waterontharder in dezelfde ruimte
als de watermeter. Zo kunnen wij de waterontharder
aansluiten met twee flexibele RVS-slangen van
maximaal 2 meter. Door direct achter de watermeter
aan te sluiten wordt voorkomen dat er aftakkingen
(leidingen) worden overgeslagen en gedeeltes van uw
huis geen zacht water hebben.

•

Er dient een afvoerbuis (riolering) aanwezig te zijn in
de ruimte van de waterontharder. Als er geen afvoer
in de meterkast aanwezig is dan wij boren een klein
gaatje door de vloer en sluiten wij de afvoerslang (1/2”
verstevigde tuinslang) aan op de dichtstbijzijnde
rioolbuis in de kruipruimte. Als u ook geen kruipruimte

heeft dan horen wij dit graag vooraf!

•

VTE Waterontharders
Het Gangboord 10A
9206 BJ Drachten

T (085) 78 22 896
E info@vtewaterontharders.nl
W www.vtewaterontharders.nl

Er dient een stopcontact in de aansluitruimte te zijn.

IBAN NL97ABNA0249007320
BIC ABNANL2A

Kvk 69358044
BTW NL001122977B98

Waarom de Aquapro Easy Medium 10L?
Geschikt voor gezinnen tot 5 personen
Het aangeboden model heeft met 10 liter hars wat
overcapaciteit. Door genoeg filterhars hoeft deze
ontharder minder vaak te regenereren, verbruikt
hierdoor minder zout en spoelwater en is het
toestel veel minder onderhevig aan slijtage.

Hoge doorstroomcapaciteit
Doordat de harscilinder breder is dan de meeste
waterontharders ligt de doorstroomcapaciteit veel
hoger dan vergelijkbare waterontharders. Hierdoor
heeft u altijd genoeg water en druk tijdens
douchen!

Inclusief montage door een vakmonteur

Vakkundige montage
Wij hebben inmiddels 9 monteurs in dienst die we gerust
professionals mogen noemen. Bij een kwaliteitsproduct hoort een
vakkundige montage. Onze monteurs:
•
•
•
•
•
•
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zijn niet te beroerd om hun handen vuil te maken.
zijn creatief en gaan door waar anderen stoppen.
signaleren en herstellen ondeugdelijke situaties.
dichten boorgaten netjes af en hebben oog voor details.
gaan nooit gehaast te werk en nemen rustig de tijd.
zijn vriendelijk en geven u duidelijk vooraf uitleg over de
werkzaamheden en de werking van de waterontharder
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Uw opties voor extra veiligheid en gemak

Geïntegreerde ontsmettingsmodule
Moderne waterontharders zijn vaak voorzien
van één of meerdere opties ter preventie van
bacteriegroei en legionellabesmetting. Een
ontsmettingsmodule (ook wel chloormodule of
desinfectie-unit genoemd) is de meest gebruikte
manier om bacteriegroei te voorkomen. Door
elektrolyse maakt de waterontharder
automatisch en op een natuurlijke manier een
heel klein beetje chloor aan. Net genoeg zodat
bacteriën zich niet kunnen hechten aan het hars
of de cilinderwand.

Resthardheid instellen
Waterontharders waarbij het kalkgehalte kan worden
ingesteld worden steeds populairder. Met een speciaal
knopje kan de hardheid gemakkelijk worden ingesteld. Een
populaire beweegreden is om meer controle te hebben
over de smaak en structuur van het water. Daarnaast is
het ook gewoon leuk om met de hardheid te
experimenteren! Standaard staat hij afgesteld op 0° Dh.

Extra dikke condens reduceerhoes
De omgevingstemperatuur in de meterkast is
vaak warmer dan de temperatuur van water. Als
er koud leidingwater door de harscilinder
stroomt, kan er condens ontstaan op de
buitenkant van de harscilinder. Wij leveren de
Aquapro Easy daarom een speciale anticondenshoes. Deze erg dikke isolerende ‘jas’
plaatsen wij om de harscilinder waardoor
condensproblemen verleden tijd zijn. Ook blijft
het water hierdoor extra koel in de harscilinder.
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Zoutalarm
Een slim zoutalarm geeft een piepsignaal wanneer het
zout in het pekelreservoir op is. Het is natuurlijk handig om
eerder bij te vullen, als de Easy gaat piepen is het namelijk
echt op en moet je direct bijvullen! Toch is een zoutalarm
een handige optie van het merk Aquapro die je weinig ziet
op andere waterontharders!

Vakantiemodus
De Aquapro Easy heeft een slimme vakantiemodus
(verversingsmodus) die je met één druk op de knop
activeert. Hierdoor regenereert de waterontharder
tijdens vakantie iedere twee dagen zonder daarbij zout
te verbruiken. Het water zal hierdoor vers en veilig
blijven zodat je bij terugkomst van vakantie zonder
risico direct een lekker glas water kunt drinken!

Kleurenbeeldscherm met Nederlandstalig menu
De Aquapro Easy is de enige waterontharder in Nederland
die een kleurenbeeldscherm heeft met Nederlandstalig
menu. Zowel de bediening als het aflezen van gegevens is
hierdoor erg gemakkelijk.
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Uw aanbieding
De Aquapro Easy Medium 10L

Specificaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Aquapro Easy heeft een harsinhoud van 10 liter.
De maximale piekcapaciteit bedraagt 2,8 m³ per uur. Dit is veruit meer dan
uw waterleiding maximaal kan leveren.
Door de volume- tijdbesturing regenereert het systeem automatisch bij
volledige verzadiging of als er te lang geen water wordt afgenomen.
De Aquapro Easy regenereert standaard ’s nachts om 03:00 (instelbaar)
De Aquapro Easy heeft een los zoutreservoir van 25 kg en is daardoor
gemaakt voor in de meterkast.
De Aquapro Easy heeft een geïntegreerde bypass.
De afvoer pompt het spoelwater tot wel twee verdiepingen ‘omhoog’
De Aquapro Easy werkt op netspanning, stroomverbruik € 2,- per jaar.
De Aquapro heeft een ‘nat ’zoutbed, dus maximale verzadiging van
pekelwater en 100% reiniging van het filterhars.

Uw prijs
De prijs de Aquapro Easy waterontharder is opgebouwd uit:
-

Waterontharder Aquapro Easy 10L
Set met aansluitmaterialen
Vakkundige montage door monteur
Zoutvoorraad 125 kg (5 zakken)
Stevige plank met beugels
Anti-condenshoes
Handleiding
Hardheid meetset

€ 1199,€ 129,€ 249,€ 59,Gratis
Gratis
Gratis
Gratis

De totaalprijs van de
Aquapro Easy medium
inclusief montage bedraagt
€1.636,- inclusief btw.

Let op; bij betaling vooraf
via onze webwinkel krijgt u
de zoutvoorraad t.w.v. 125
kg gratis.
De totaalprijs bedraagt dan

€ 1.577,- Incl. btw

Bestel hier direct eenvoudig online!
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Bestelling en levering
Bij akkoord mag u de waterontharder bestellen op onze website of via bovenstaande knop. U
krijgt dan direct een bevestiging met factuur per e-mail. De planning zal hierna spoedig contact
met u opnemen om een montagedatum af te spreken. Wij streven naar een vlotte
montagedatum van maximaal 3 weken.

Overige voorwaarden
•
•

Op de levering en de garantie zijn algemene voorwaarden van toepassing welke zijn
bijgevoegd en te vinden op onze website.
Wij vragen u vooraf een foto van de ruimte te sturen. Hiermee kunnen wij beoordelen of het
gaat passen. Mocht het toch niet passen bij aankomst monteur, dan is dit volledig ons risico
en storten we het gehele aanschafbedrag terug!

Hoe nu verder?
Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben
gedaan. Als u nog vragen heeft dan horen we het graag. U mag
ons bellen, mailen of appen. Ook na werktijd hebben we een
WhatsApp waarop wij al uw vragen kunnen beantwoorden. Wij
zien uit naar uw bestelling (via de groene knop) zodat wij ook u blij
kunnen maken met heerlijk zacht water!
Met vriendelijke groet,

Erik van der Velde
Advies en Verkoop VTE
T 085 78 22 896
E info@vtewaterontharders.nl
W vtewaterontharders.nl
Showroom en magazijn
VTE Waterontharders
Het Gangboord 10A
9206 BJ Drachten
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