
Dit document alleen geldig indien het volledig ingevuld en ondertekend retour wordt gezonden naar JOCO Benelux B.V. 
versie IV, 04/2020 wijzigingen voorbehouden, voor de meest actuele, digitale versie kijkt u op https://www.jocobenelux.com/html/systeembuizen.php

Registratie- en druktestrapport

Onze                      PE-RT systeembuizen zijn geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Er is een uitgebreide productgarantie van 
toepassing met gevolgschadedekking. Om in aanmerking te komen voor deze garantie is het noodzakelijk dat dit formulier volledig ingevuld en 
ondertekend retour wordt gezonden naar JOCO Benelux BV.  Op de achterzijde van dit document vindt u de volledige garantievoorwaarden. 

                  
i t

I - Garantie

object

naam bouwobject

installatieadres*

postcode/plaats*

opdrachtgever*

contactpersoon

II - Objectgegevens en betrokken partijen
installatiebedrijf/installateur

bedrijfsnaam*

adres

postcode/plaats

kvk-nummer*

contactpersoon*

bouwbedrijf/aannemer

bedrijfsnaam*

adres

postcode/plaats

kvk-nummer*

contactpersoon*

III - Gegevens installatieonderdeel
gegevens bouwdeel (per ineens uitgevoerde drukproef, maximaal bestaande uit 1 fysieke vloerverwarmingsverdeler)

bouwdeel/etage

geïnstalleerd aantal meters buis  16x2   ................mtr                                      20x2   ................mtr

IV - Drukproef
De drukproef dient conform de DIN EN 1264-4 te worden uitgevoerd met water, of water-glycol mengsel.  Er dienen passende maatregelen te worden 
genomen om te voorkomen dat leidingen als gevolg van bevriezing beschadigen. Dit geldt voor de gehele levensduur van de buis! Indien het praktisch 
onmogelijk is de bouwplaats te conditioneren tijdens en na installatie kan als alternatief met perslucht worden beproefd. 

Indien de druktest in eerste instantie met lucht is uitgevoerd dient deze alsnog met water of water-glycol-mengsel te worden uitgevoerd. Pas na registratie 
bij JOCO Benelux BV van een succesvolle drukproef met water of water-glycol-mengsel heeft u recht op productgarantie met gevolgschadedekking.
Vul onderstaande gegevens & checklist volledig in.

De drukproef voor en tijdens het aanbrengen van de dekvloer/constructievloer, voor een periode van tenmiste 2 uur uitgevoerd met;
water water-glycol mengsel

Druktest uitvoeren op tenminste 4, en maximaal 6 bar.

de verdeler is aan de primaire zijde afgedopt, afsluiters niet
zijnde kogelafsluiters gelden niet als bestendige afdichting ja
leidingen geïnstalleerd volgens geldende voorschriften ja
visuele controle op beschadigingen uitgevoerd  ja
koppelingen zijn correct geperst en/of aangedraaid  ja
de nodige maatregelen tegen bevriezing zijn genomen ja
installatiecomponenten die niet geschikt zijn voor de 
beproevingsdruk zijn uitgesloten van de drukproef, zoals
expansievaten en veiligheidsventielen   ja
installatie is gespoeld, gevuld en volledig ontlucht  ja
er is een persoon aangesteld die voor en gedurende het 
aanbrengen van de dekvloer/constructievloer controleert of
het systeem nog op druk staat (lekkages door beschadiging) ja

De beproevingsdruk (startdruk) bedroeg   ..,..   bar
Aan het einde van de beproevingsperiode (einddruk) ..,..   bar

De drukdaling bedroeg derhalve maximaal 0,2 bar  ja

perslucht

Druktest uitvoeren op 3 bar. De druktest dient daarna in een later stadium, 
doch uiterlijk binnen 90 dagen na installatie met WATER te geschieden.

de verdeler is aan de primaire zijde afgedopt, afsluiters niet
zijnde kogelafsluiters gelden niet als bestendige afdichting ja
leidingen geïnstalleerd volgens geldende voorschriften ja
visuele controle op beschadigingen uitgevoerd  ja
koppelingen zijn correct geperst en/of aangedraaid  ja
expansievaten en veiligheidsventielen uitgesloten  ja
er is een persoon aangesteld die voor en gedurende het 
aanbrengen van de dekvloer/constructievloer controleert of
het systeem nog op druk staat (lekkages door beschadiging) ja

in verband met vormveranderingen is de installatie op 3 bar druk gebracht 
en is tenminste 2 uur gewacht. De installatie is opnieuw op 3 bar druk 
gebracht.

De beproevingsdruk (startdruk) bedroeg   3,0   bar
Aan het einde van de beproevingsperiode (einddruk) ..,..   bar

De drukdaling bedroeg derhalve maximaal 0,2 bar  ja

De drukproef is uitgevoerd;

datum

starttijd

eindtijd

V - Vaststelling succesvolle drukproef
Ondergetekenden verklaren hiermee dat dit document naar waarheid is ingevuld, en dat de drukproef succesvol is afgerond. In het geval er met 
perslucht is beproefd zijn ondergetekenden op de hoogte dat de drukproef nogmaals, tenminste binnen 90 dagen, met water of water-glycol dient te 
worden uitgevoerd. Document alleen geldig indien deze (of een kopie/scan hiervan) wordt toegezonden naar JOCO Benelux B.V. (zie ommezijde)

Er zijn geen drukveranderingen alsmede lekkages geconstateerd;

handtekening/stempel installateur handtekening/stempel aannemer

Akkoord opdrachtgever

handtekening opdrachtgever



Garantie
De buisfabrikant garandeert voor een periode van 50 jaar;
vanaf ingebruikname vervangt zij kostenloos vakkundig en foutloos geïnstalleerde buizen, waaraan schade optreedt als gevolg van fabricage en/of 
materiaalfouten. Buisverbindingsstukken maken geen deel uit van deze garantieverklaring.

Aanvullend hierop geldt dat voor een periode van 10 jaar vanaf ingebruikname van de installatie door de fabrikant een gevolgschade-verzekering is 
afgesloten voor een bedrag tot € 5.000.000,- per schadegeval voor persoonlijke en voor materiële schade. Hierbij wordt alle materiële schade en de 
daaruit voortvloeiende gevolgschade in acht genomen, die na een aantoonbare foutloze installatie, als gevolg van de door de fabrikant ten onrechte 
geleverde, of gebrekkige, buis is ontstaan.

De kopie-verzekeringsafschrift van de buisfabrikant ligt op verzoek ter inzage bij JOCO Benelux BV.

Garantievoorwaarden
Voorwaarden
A. De algemene leveringsvoorwaarden van JOCO Benelux BV blijven ongeacht deze garantievoorwaarden van toepassing. 
B. De in dit document genoemde/bedoelde garantie betreft een verzekerde garantie, welke door de buisfabrikant wordt afgegeven.
C. In beginsel dient de installatie aantoonbaar foutloos geïnstalleerd te zijn, met in achtneming van de aanwijzingen op de productetiketten en  
 eventuele met het product meegeleverde aanwijzingen.
D. Het succesvol voltooien van de drukproef zoals vermeld op de voorzijde van dit document is een absolute voorwaarde om in aanmerking te  
 komen voor verzekerde garantie
E. De drukproef is alleen geldig/succesvol indien VOOR en TIJDENS het aanbrengen van de afwerk/constructievloer is beproefd.
F. Dit document dient volledig te zijn ingevuld en ondertekend door de betrokken partijen.
G. Dit ondertekend document dient uiterlijk binnen 90 dagen na installatie fysiek per post/vervoerder, of digitaal middels scan/fotokopie te  
 worden toegezonden aan JOCO Benelux BV. (zie adresgegevens onderaan de pagina)
H. Specifi ek uitgesloten van garantie, waaronder maar niet beperkt tot, zijn; 

• schades veroorzaakt door het niet nakomen van de instructies op het productetiket
• schades veroorzaakt door onjuiste opslag, transport en/of behandeling van het product
• schades veroorzaakt door foutieve installatie
• schades veroorzaakt door mechanische beschadiging, voor- tijdens en na installatie
• schades veroorzaakt door bevriezing
• schades veroorzaakt door te hoge temperaturen/drukken welke buiten het normale werkbereik van het product vallen
• schades aan (en/of veroorzaakt door) appendages/verbindingen/ koppelingen in het leidingwerk

JOCO Benelux B.V.
Korenmaat 12-B
9405 TJ ASSEN

info@jocobenelux.com


