De service & onderhoudsbedrijven voor uw mechanische ventilatie en wtw-systeem
Hoe schoon is uw mechanische ventilatie of wtw systeem ?

Vooral in deze tijden met het Corona-virus (COVID-19) is een goed werkend ventilatiesysteem in huis van essentieel belang

Verontreinigde mechanische ventilatiesystemen en wtw systemen vormen een broeinest van
bacteriën, ziektekiemen, schimmels en stof in huis. Jaarlijks of 2-jaarlijks onderhoud en reiniging van uw
ventilatiesysteem, is daarom beslist noodzakelijk. De bedrijven Ventilatie Flevoland, Ventilatie Noord Holland
en Ventilatie Utrecht zijn gespecialiseerd in reiniging, onderhoud en vervangingen aan ventilatiesystemen.
De meest voorkomende klachten en gezondheidsklachten bij een verontreinigd ventilatiesysteem zijn :
Klachten :

Gezondheidsklachten :



Kooklucht of vocht dat lang blijft hangen



Luchtwegklachten



Lawaai wat afkomstig is van het ventilatiesysteem



Vermoeidheid



Schimmelvorming, muffe luchtjes en veel stof in huis



Psychische klachten



Ventilatiesysteem defect door gebrekkig onderhoud



Tranende ogen



Brand door achterstallig onderhoud aan het ventilatiesysteem 

Hoofdpijn

Bent u nog geen klant bij ons ? of is het langer dan 2 jaar geleden dat uw ventilatiesysteem
een onderhoudsbeurt heeft gehad. Neemt u dan nu telefonisch contact met ons op Tel : 085-4835220
Ook kunt u bij ons terecht voor advies en reiniging van de raamroosters € 35,- maximaal 6 raamroosters.
Ventilatie reiniging geen luxe maar noodzaak voor een gezond binnenklimaat. !!!
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Het onderhoud aan de mechanische ventilatie en wtw systeem
Ventilatie Flevoland, Noord Holland en Ventilatie Utrecht, reinigen ventilatiekanalen door middel van een
roterend borstelsysteem. Wat door het kanaalwerk getrokken wordt en alle vuil en stofdelen hierin losslaat,
wat door een industriële stofzuiger( onderdrukunit) afgezogen wordt.

Na

Voor

Vervuilde motor waaier

De ventilatie-unit en motor(en) worden op locatie gereinigd door middel van een speciale vloeistof.
Indien nodig worden de lagers vervangen om eventuele toekomstige storingen en/of geluidsoverlast te voorkomen.
Als de ventilatie-unit sterk verouderd is, stellen wij voor deze te vervangen om onnodig veel stroomverbruik
te voorkomen en een 100 procent gezond binnenklimaat te kunnen garanderen.
Wat betreft de ventielen stellen wij voor deze te reinigen of bij extreme
vervuiling te vervangen. Ook dienen de raamroosters in de meeste gevallen
te worden gereinigd. Aan het einde van het onderhoud wordt er door middel
van luchtmetingen de mechanische ventilatie/wtw systeem
per woonruimte ingeregeld zodat er in elke ruimte voldoende
wordt geventileerd. Daarbij voorzien wij de desbetreffende opdrachtgever
van een meetrapportage en bewonershandleiding.
Ventilatie reiniging voor een gezond binnenklimaat

Mechanische ventilatie
reinigen € 90,-

Groot onderhoud in combinatie met een
servicecontract.




Mechanische ventilatie
€ 90,- eerste onderhoud.
Daarna € 65,34 per jaar voor
jaarlijks klein onderhoud.





Wtw systeem
€ 110,- eerste onderhoud.
Daarna € 75,00 per jaar voor
jaarlijks klein onderhoud.
OF
een éénmalige groot onderhoud
zonder servicecontract.

WTW installatie reinigen
€ 110,-



Mechanische ventilatie € 110,-



Wtw systeem € 150,-

De bovenstaande bedragen gelden alleen voor een normaal woonhuis
met 1 ventilatie box of wtw unit in de woning en maximaal 6 afzuigpunten.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W en voorrijkosten.

Wilt u een onderhoudsafspraak plannen ? dan zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00
en van 13:00 tot 17:00 Of maak gebruik van het contactformulier op èèn van de onderstaande websites.
Ventilatie Flevoland-Hoofdvestiging
Xenonstraat 80 1362 GH Almere Tel : 085-4835220
E-mail : info@ventilatieflevoland.nl - info@ventilatienoordholland.nl - info@ventilatieutrecht.nl
Website : www.ventilatieflevoland.nl - www.ventilatienoordholland.nl - www.ventilatieutrecht.nl

