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Geachte relatie,  

Voor u ligt onze nieuwe prijslijst. 

We merken dat we met onze 3 complete lijnen ventilatorconvectoren goed aan de eisen van de markt voldoen. Of het nu 
gaat om de Comfort Line units, die geschikt zijn voor montage boven het verlaagd plafond of onder de vloer, de Coadis 
Line cassette units of de omkaste en niet-omkaste Major Line units; er is altijd een goede oplossing voor een koel en/of 
warm watersysteem. 

Tevens hebben wij in deze prijslijst opgenomen de Floway WTW/luchtbehandelingskasten, de Cleanline luchtreinigers 
en treft u een overzicht aan van onze mogelijkheden met de Ereba lucht/water warmtepompen /koelmachines voor 
buitenopstelling. 

Uiteraard voldoen we aan de Europese richtlijnen, mede doordat onze ventilatorconvectoren standaard uitgerust zijn 
met moderne HEE energiezuinige motoren. De indoor luchtkwaliteit en het thermische en akoestische comfort staan 
bovenaan ieders verlanglijst. Wij bieden wat u zoekt voor uw project.

Naast de, in deze prijslijst opgenomen ventilatorconvectoren, produceren wij ook warmtepompen, koelmachines, 
rooftops, lucht-behandelingskasten, luchtverwarmers, warmtewisselaars, computerairconditioners, drycoolers en 
condensors. Voor informatie over het gehele aanbod kunt u altijd contact met ons opnemen of kijk op onze website 
www.ciat.nl

Wij hopen u te mogen adviseren en maken voor uw project graag een passende aanbieding met onze CIAT-producten.

Met vriendelijke groet,
Het CIAT verkoopteam

1)  Alle vermelde prijzen in EURO en geldig vanaf 1 februari 2022. Inclusief: verpakking, levering 
onafgeladen, franco aan de verharde weg in Nederland exclusief BTW, opstelling en montage.

2) Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. 
3)  CIAT Nederland, Kamer van Koophandel nr.28023950. Tenzij uitdrukkelijk anders met 

ons overeengekomen, zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de algemene 
leveringsvoorwaarden van Climate & Controls Benelux B.V. van toepassing. 

De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

Onze leveringsvoorwaarden kunt u downloaden via www.ciat.nl
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COADIS LINE 600 0-10V COADIS LINE 900 0-10V
Cassette ventilatorconvector Cassette ventilatorconvector

COADIS LINE 600: inbouwmaat 600 x 600
• Aanzuig/uitblaas middels 180º of 360º FLEXIWAY rooster;  
• Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling;
• Luchttoevoer met Coanda-effect voor een optimaal comfort;
• Epure filtratie voor uitzonderlijke binnen luchtkwaliteit;
• Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar;
• Energiezuinige HEE ventilatormotor met een 0-10 Volt aansturing.

COADIS LINE 900: inbouwmaat 900 x 900
• Aanzuig/uitblaas middels 360º FLEXIWAY rooster;  
• Installatie in verlaagd plafond met moderne uitstraling;
• Luchttoevoer met Coanda-effect -> optimaal comfort;
• Epure filtratie voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
• Geproduceerd volgens het eco-concept, 87% recyclebaar;
• Standaard voorzien van een condensaat afvoerpomp 
• Energiezuinige HEE motor met een 0-10 Volt aansturing.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)
Type unit 
Coadis Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
2-pijps

612HEE 2160 2580 CDL612 HEE 1.300,00

622HEE 3470 3640 CDL622 HEE 1.365,00

632HEE 5130 4890 CDL632 HEE 1.475,00  

Voor koelen of verwarmen (4-pijps)
Type unit 
Coadis Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
4-pijps

624HEE* 2610 3000 CDL624 HEE   1.415,00

634HEE* 3800 3040 CDL634 HEE   1.585,00

Maak altijd de keuze voor type 1-zijdig of 4-zijdig rooster
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

Aanzuig/ uitblaasrooster 180º met Epure filter 3-zijdig uitbl. 7510141 Incl.

Aanzuig/ uitblaasrooster 360º met Epure filter 4-zijdig uitbl. 7510137* Incl.

Thermostaat met display voor HEE ventilatormotor 0-10 Volt 1) *
Voor meer informatie over deze thermostaat zie bladzijde 12 van deze prijslijst.

99DA-SEI-EC01    175,00

Set montagerubbers (per unit) 1) * Set = 4 x 0219453CS      16,60

Condenspomp1)  * 7498012    200,00

De hieronder genoemde prijzen van de accessoires alleen geldig bij leveringen af fabriek gemonteerd in de unit.

Mogelijke accessoires per unit
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

4-weg waterregelventiel 1) (2-pijps) 7301641    155,00

2-weg waterregelventiel 1) (2-pijps) 7301640    125,00

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1) (4-pijps) 2 x 7301641    310,00

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1) (4-pijps) 2 x 7301640    250,00

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open /dicht). 
Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. 
Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 40°C. Geselecteerd op hoog toerental. 
Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental.
CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar  
www.eurovent-certification.com 

Artikelnummers met een * worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden.
Voorraad units zijn voorzien van een foutcontact.
Bovenstaande ventilatorconvectoren zijn op bestelling ook leverbaar met een drie standen aansturing.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)
Type unit 
Coadis Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
2-pijps

922HEE 6120 6470 CDL922 HEE    2.065,00

932HEE 7670 7450 CDL932 HEE    2.585,00

932SPHEE 8940 7940 CDL932SP HEE    2.810,00

Voor koelen of verwarmen (4-pijps)
Type unit 
Coadis Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
4-pijps

924HEE* 5050 3130 CDL924HEE    2.210,00

934HEE* 7670 4440 CDL934HEE    2.780,00

934SPHEE* 8940 4860 CDL934SPHEE    3.020,00

Rooster 4-zijdig
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

Aanzuig/Uitblaasrooster 360º met Epure filter* 7510119 Incl.

Thermostaat met display voor HEE ventilatormotor 0-10 Volt 1) *
Voor meer informatie over deze thermostaat zie bladzijde 12 van deze prijslijst.

99DA-SEI-EC01 175,00

Set montagerubbers (per unit) 1) * Set = 4 x 0219453CS 16,60

De hieronder genoemde prijzen van de accessoires alleen geldig bij leveringen af fabriek gemonteerd in de unit.

Mogelijke accessoires per unit
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

4-weg waterregelventiel 1) (2-pijps) 7177251 + 5202079 + 7177256 180,00

2-weg waterregelventiel 1) (2-pijps) 7177247 + 5202079 + 7177256 150,00

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1) (4-pijps) 7301641 +  7177251 + 5202079 + 
7177256

   360,00

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1) (4-pijps) 7301640 + 7177247 + 5202079 + 
7177256

300,00

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open /dicht). 
Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. 
Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. 
Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental. 
CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar  
www.eurovent-certification.com 

Artikelnummers met een * worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden.
Voorraad units zijn voorzien van een foutcontact.
Bovenstaande ventilatorconvectoren zijn op bestelling ook leverbaar met een drie standen aansturing.
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COMFORT LINE 0-10V
Voor montage boven plafond

COMFORT LINE - I Model
• Comfort unit voor flexibele installatie;
•  Modulaire luchttoevoer configuraties, dankzij onze uitgebreide 

mogelijkheden;
• Bijzonder laag geluidsniveau;
• Optioneel Epure filter voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
• Energiezuinige HEE motor met een 0-10 Volt aansturing.
• Uitgevoerd met flensrand op uitblaaskader;
• Zeer gemakkelijk in onderhoud.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps) met G3 filter
Type unit 
Comfort Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
2-pijps

02BI HEE 2460 3000 CFL02BI HEE 735,00

22MI HEE 4130 5730 CFL22MI HEE 905,00

32MI HEE 5970 7470 CFL32MI HEE 1.060,00

42MI HEE 7230 9010 CFL42MI HEE 1.140,00

52MI HEE 8790 11700 CFL52MI HEE 1.195,00

62MI HEE 10700 13200 CFL62MI HEE 1.395,00

Meerdere tussenmaten mogelijk, selecties op aanvraag

Voor koelen en verwarmen (4-pijps) met G3 filter
Type unit 
Comfort Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
4-pijps

04BI HEE 2410 2970 CFL04BI HEE 820,00

24PI HEE 3850 5300 CFL24PI HEE 930,00

34PI HEE 5910 6320 CFL34PI HEE 1.085,00

44PI HEE 6130 9210 CFL44PI HEE 1.180,00

54RI HEE 7960 10800 CFL54RI HEE 1.285,00

64RI HEE 13000 14800 CFL64RI HEE 1.450,00

Model I zonder plenums

COMFORT LINE 0-10V
Voor montage boven plafond

COMFORT LINE - Y Model
• Comfort unit voor flexibele installatie;
•  Modulaire luchttoevoer configuraties, dankzij onze  

uitgebreide mogelijkheden;
• Bijzonder laag geluidsniveau;
• Optioneel Epure filter voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
• Energiezuinige HEE motor met een 0-10 Volt aansturing.
• Zeer gemakkelijk in onderhoud. 

Voor koelen of verwarmen (2-pijps) met G3 filter
Type unit 
Comfort Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
2-pijps

02BY HEE 2270 2710 CFL02BY HEE 780,00

22MY HEE 3900 5390 CFL22MY HEE 965,00

32MY HEE 5650 7150 CFL32MY HEE 1.135,00

42MY HEE 7060 8720 CFL42MY HEE 1.225,00

52MY HEE 8580 11300 CFL52MY HEE 1.290,00

62MY HEE 12700 13800 CFL62MY HEE 1.540,00

Meerdere tussenmaten mogelijk, selecties op aanvraag

Voor koelen en verwarmen (4-pijps) met G3 filter
Type unit 
Comfort Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
4-pijps

04BY HEE 2190 2740 CFL04BY HEE 865,00

24PY HEE * 3660 5110 CFL24PY HEE 990,00

34PY HEE * 5570 6080 CFL34PY HEE 1.160,00

44PY HEE 6000 9000 CFL44PY HEE 1.260,00

54RY HEE * 7700 10600 CFL54RY HEE 1.380,00

64RY HEE * 12800 14600 CFL64RY HEE 1.590,00

Artikelnummers met een * worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden.
Toevoerplenum CFL modellen 02/04, 22/24 voorzien van 2 ronde aansluitingen 200mm
Toevoerplenum CFL modellen 32/34, 42,44 en 52,54 voorzien van 3 ronde aansluitingen 200mm
Toevoerplenum CFL model 62/64 voorzien van 4 ronde aansluitingen 200mm

Model Y plenum uitblaas
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COMFORT LINE 0-10V
Voor montage boven plafond

COMFORT LINE - H Model
• Comfort unit voor flexibele installatie;
•  Modulaire luchttoevoer configuraties, dankzij onze  

uitgebreide mogelijkheden;
• Bijzonder laag geluidsniveau;
• Optioneel Epure filter voor uitzonderlijke luchtkwaliteit;
• Energiezuinige HEE motor met een 0-10 Volt aansturing
• Zeer gemakkelijk in onderhoud.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps) met G3 filter
Type unit 
Comfort Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
2-pijps

02BH HEE 1790 2090 CFL02BH HEE 815,00

22MH HEE 3270 4450 CFL22MH HEE 985,00

32MH HEE 4770 6210 CFL32MH HEE 1.195,00

42MH HEE 6270 7440 CFL42MH HEE 1.290,00

52MH HEE 7780 10000 CFL52MH HEE 1.405,00

62MH HEE 11600 12500 CFL62MH HEE 1.695,00

Meerdere tussenmaten mogelijk, selecties op aanvraag

Voor koelen en verwarmen (4-pijps) met G3 filter
Type unit 
Comfort Line

Koelen 
W

Verwarmen 
W

Artikelnummer Bruto prijs
4-pijps

04BH HEE 1690 2210 CFL04BH HEE 900,00

24PH HEE 3110 4580 CFL24PH HEE 1.010,00

34PH HEE 4670 5380 CFL34PH HEE 1.225,00

44PH HEE 5440 8120 CFL44PH HEE 1.330,00

54RH HEE 7050 9680 CFL54RH HEE 1.500,00

64RH HEE 11800 13700 CFL64RH HEE 1.745,00

Toevoerplenum en retourplenum CFL modellen 02/04, 22/24 voorzien van 2 ronde aansluitingen 200mm
Toevoerplenum en retourplenum CFL modellen 32/34, 42,44 en 52,54 voorzien van 3 ronde aansluitingen 200mm
Toevoerplenum en retourplenum CFL model 62/64 voorzien van 4 ronde aansluitingen 200mm

Mogelijke opties per unit
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

Voor CFL0 t/m 5 Condenspomp1)  * 7539299 215,00

Voor CFL6 Condenspomp1)  7539300 215,00

Thermostaat met display voor HEE  ventilatormotor 0-10 Volt 1) *
Voor meer informatie over deze thermostaat zie bladzijde 12 van deze prijslijst.

99DA-SEI-EC01 175,00

Set montagerubbers (per unit) 1)  * Set = 4 x 0219453CS 16,60

Epure filter - Maat 0 40,00

Epure filter - Maat 2 55,00

Epure filter - Maat 3 70,00

Epure filter - Maat 4 85,00

Epure filter - Maat 5 120,00

Epure filter - Maat 6 150,00

Let op ! Epure filters niet op voorraad en alleen leverbaar op units af fabriek.

Model H plenum aanzuig en uitblaas

De hieronder genoemde prijzen van de accessoires alleen geldig bij leveringen af fabriek gemonteerd.

Mogelijke accessoires per unit
Types 2-pijps Maat 0 Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5* Maat 6*

4-weg waterregelventiel 1)  
7301641 + 7328438

150,00 - - - - -

4-weg waterregelventiel 1) 
7301641 + 7328447

155,00 155,00 - - -

4-weg waterregelventiel 1) 
7177251 + 5202079 + 7177256 + 7328448

- - 180,00 180,00 -

4-weg waterregelventiel 1)  
7177251 + 5202079 + 7177256

- - - - 185,00

2-weg waterregelventiel 1)  
7301640

130,00  130,00  130,00 - - -

2-weg waterregelventiel 1)  
7177247 + 5202079 + 7177256

- - 150,00 150,00 150,00

Types 4-pijps Maat 0 Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5* Maat 6*

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1)

2 x 7301641 + 2 x 7328438 
300,00 - - - - -

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1) 
2 x 7301641 + 2 x 7328447

310,00 310,00 - - -

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1)

7301641 + 7177251 + 5202079 + 7177256 
+ 7328448 

- - 360,00 360,00 -

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1)

2 x 7177251 + 2 x 5202079 + 2x 7177256
- - - - 370,00

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1)

2 x 7301640
260,00 260,00 260,00 - - -

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1)

7301640 +7177247 + 5202079 + 7177256
- - 300,00 300,00 -

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1) 
2 x 7177247 + 2 x 5202079 + 2 x 7177256

- - - - 300,00

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open /dicht).
Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. 
Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C  en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. 
Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C  en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op hoog toerental
CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde 
Karakteristieken verwijzen wij u graag naar www.eurovent-certification.com.

Artikelnummers met een * worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden.
Voorraad units zijn voorzien van een foutcontact behalve  type 6.
Bovenstaande ventilatorconvectoren zijn op bestelling ook leverbaar met een drie standen aansturing
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MAJOR LINE 0-10V
Omkast – en niet omkast

MAJOR LINE CV/CH (omkast)
• Voor koeling en/of verwarming;
• Beschikbaar in 6 maatvoeringen;
• Eenvoudig te installeren en te onderhouden;
• 1 model voor zowel verticaal als horizontaal gebruik;
• Energiezuinige HEE motor met een 0-10 Volt aansturing.
• Uitermate geschikt voor kantoren en hotelkamers.

MAJOR LINE NCV/NCH (niet-omkast)
• Voor koeling en/of verwarming;
• Beschikbaar in 6 maatvoeringen;
• Eenvoudig te installeren en te onderhouden;
• 1 model voor zowel verticaal als horizontaal gebruik;
• Energiezuinige HEE motor met een 0-10 Volt aansturing
• Uitermate geschikt voor kantoren en hotelkamers.

Voor koelen of verwarmen (2-pijps)
Type unit Koelen Verwarmen Model 2-pijps omkast Model 2-pijps niet-omkast
Major Line W W Artikelnummer Bruto prijs Artikelnummer Bruto prijs

102M HEE 1390 1880 MJL102M HEE C 760,00 MJL102M HEE NC 655,00

202N HEE 2420 2960 MJL202N HEE C 815,00 MJL202N HEE NC 705,00

302M HEE 3510 4280 MJL302M HEE C 905,00 MJL302M HEE NC 785,00

402M HEE 5750 6310 MJL402M HEE C 980,00 MJL402M HEE NC 850,00

502M HEE 6150 6950 MJL502M HEE C   1.065,00 MJL502M HEE NC 915,00

602N HEE 7990 8590 MJL602N HEE C   1.270,00 MJL602N HEE NC 1.110,00

Meerdere tussenmaten mogelijk, selecties op aanvraag

Voor koelen of verwarmen (4-pijps)
Type unit Koelen Verwarmen Model 4-pijps omkast Model 4-pijps niet-omkast
Major Line W W Artikelnummer Bruto prijs Artikelnummer Bruto prijs

104P HEE 1390 1130 MJL104P HEE C 805,00 MJL104P HEE NC 705,00

204P HEE 2130 1860 MJL204P HEE C* 860,00 MJL204P HEE NC 750,00

304P HEE 3310 2980 MJL304P HEE C* 965,00 MJL304P HEE NC 845,00

404P HEE 5480 4110 MJL404P HEE C 1.050,00 MJL404P HEE NC 920,00

504P HEE 5880 5770 MJL504P HEE C 1.150,00 MJL504P HEE NC 1.000,00

604P HEE 8150 9150 MJL604P HEE C 1.295,00 MJL604P HEE NC 1.135,00

Speciale Hotelkamer units voor koelen en verwarmen (4-pijps) niet omkast
Type unit Koelen Verwarmen Model 4-pijps niet-omkast

Major Line W W Artikelnummer Bruto prijs

204R HEE 1460 1940 MJL204R HEE NC* 930,00

304R HEE 2450 2700 MJL304R HEE NC* 1.075,00

Hotelkamerunits inclusief:
Foutcontact
Hydraulische- en elektrische aansluitingen aan een zijde
Flensrand op uitblaaskader
Toevoerrooster met dubbele uitblaasrichting

Bij de 4-pijps hotelkamer units geldt voor de conditie voor koeling een luchtintrede conditie van 25°C/ 50%RV en een watertraject van 6 - 12°C, en voor 
verwarming is dit een luchtintrede conditie van 20°C/50%RV en een watertraject van 45 - 40°C. Geselecteerd op toerental V4.

De hieronder genoemde prijzen van de accessoires alleen geldig bij leveringen af fabriek gemonteerd in de unit.

Mogelijke accessoires per unit
Types 2-pijps 102 202 302 402    502 602

4-weg waterregelventiel 1)  
7245719CS

150,00 150,00 150,00 150,00 - -

4-weg waterregelventiel 1)  
7245721CS

- - - - 180,00 180,00

2-weg waterregelventiel 1)  
7245718CS 

125,00  125,00  125,00 125,00 - -

2-weg waterregelventiel 1)  
7245720CS

- - - - 150,00 150,00

Types 4-pijps 104 204 304 404 504 604

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1)  
7245719CS + 7301641 

300,00 300,00 300,00 300,00 - -

2 stuks 4-weg waterregelventiel 1)  
7245721CS + 7301641

- - - - 360,00 360,00

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1)  
2 x 7245718CS 

250,00 250,00 250,00 250,00 - -

2 stuks 2-weg waterregelventiel 1)  
7245718CS +7245720CS

- - - - 300,00 300,00

Alle types
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

Condenspomp 1) * 7498010 240,00

Voor CFL6 Condenspomp 1)  7539300 215,00

Thermostaat met display voor HEE ventilatormotor 0-10 Volt 1) *
Voor meer informatie over deze thermostaat zie bladzijde 12 van deze prijslijst.

99DA-SEI-EC01 175,00

Set montagerubbers (per unit) 1)  * Set = 4 x 0219453CS 16,60

1) Opties los meegeleverd. Alle waterregelventielen, uitgerust met 230V/1Ph/50Hz thermische aandrijving (open/dicht). Andere regelingen op aanvraag.
Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. 
Bij 2-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C  en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een waterintrede van 45 - 50°C. Geselecteerd op hoog toerental. 
Bij 4-pijps is dit voor koeling met een luchtintrede conditie van 27°C/ WB 19°C  en het watertraject 7 - 12°C, voor verwarming is dit een luchtintrede conditie 
van 20°C/50%RV en een watertraject van 65 - 55°C. Geselecteerd op  toerental.V4
CIAT neemt deel aan het Eurovent certificeringprogramma. Voor de lijst van producten en gecertificeerde karakteristieken verwijzen wij u graag naar  
www.eurovent-certification.com 

Artikelnummers met een * worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden.
Voorraad units zijn voorzien van een foutcontact.
Bovenstaande ventilatorconvectoren zijn op bestelling ook leverbaar met een drie standen aansturing.
Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op de Eurovent condities. 
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REGELINGEN
Thermostaten

Thermostaat met LCD display voor ventilatorconvectoren met een EC 
ventilatormotor (0-10V aansturing). Voor CIAT was er nog geen thermostaat 
die een EC motor kon aansturen en dus een welkome aanvulling op ons 
leveringsassortiment.

Het is een thermostaat met zeer veel mogelijkheden zoals:
•  Geschikt voor 230V en 24V (instelbaar). Standaard instelling is 230V.
•  Geschikt voor 2-pijps, 4-pijps en 2-pijps + elektrische verwarming.  

Standaard instelling is 2-pijps.
•  Aansturing ventilator 0-10V.
•  Aansturing kleppen open/dicht of 0-10V. Standaard instelling open/dicht. 
•  Nachtverlaging (standaard niet geactiveerd).
•  Voorzien van een contact voor bezet/onbezet.
•  Voorzien van een raamcontact.
•  Automatisch of handmatig omschakelen koelen/verwarmen. Standaard op 

handmatig.
•  Aansluitingen voor watersensor en retourluchtsensor (accessoire,  

99DA-SEI-SEN01).
•  Instelbare dode banden.
•  Minimale en maximale toerentallen instelbaar (0-10V instelling).
•  Verwarmen van de ruimte (indien de unit kan verwarmen).
•  Blokkering van de configuratie.

Regelingen
Type unit Artikelnummer Bruto prijs

Thermostaat 99DA-SEI-EC01 175,00

Sensor 99DA-SEI-SEN01 25,00

Bovenstaande sensor kan gebruikt worden als retour ( ruimte ) lucht 
sensor, wanneer de thermostaat op een plaats gemonteerd is waar de 
ruimtertemperatuur niet representatief is.

Bovenstaande sensor kan ook gebruikt worden als water temperatuur 
opnemer in een 2-pijps change over systeem om de ( ventilatorconvector) 
automatisch om te schakelen tussen verwarmen en koelen.

Deze thermostaat dient voor gebruik altijd geprogrammeerd  te worden. 
Elektrische schema’s en handleiding zijn beschikbaar.

EREBA HE en HT
Lucht / water warmtepomp / koelmachine 
voor buitenopstelling

EREBA H en HT
• Twin-rotary inverter compressor met een laag trillingsniveau;
•  Geluidsarme DC-inverter met hybride inverter-technologie voor minimale 

temperatuurschommelingen, individuele comfortregeling en laag energie-
verbruik;

• Luchtgekoelde condensor, verticaal opgesteld; 
• Verdamper is gesoldeerde, AISI 316 platenwarmtewisselaar
• Voorzien van uitwendige dampdichte isolatie,  
• Ontluchtingsvoorziening en een aftapplug;
• Traploos regelbare ventilatoren met een innovatieve,
•  Gepatenteerde bladvorm, zorgen voor verbeterde luchtverdeling en een 

zeer laag geluidsniveau;
• Koudemiddel leidingwerk en appendages;
•  Kan aan 3 gebruikersinterfaces worden aangesloten, namelijk via een po-

tentiaal vrij contact, WUI-  bedieningspaneel en Modbus-protocol;  
• Hydraulisch systeem met toerengeregelde pomp;
• Carter verwarming standaard meegeleverd;
•  In het schakelpaneel zijn opgenomen de hoofdschakelaar met een groot 

schakelvermogen, thermische beveiligingen, stuurstroomonderbrekers, 
hulprelais en een transformator, voor een veilige stuurstroom van 24V.

Alle machines inclusief
• Opstellingsdempers;
• Flexibele leiding compensatoren;
• Waterfilter (600µ).

Voor koelen en verwarmen (230V/1ph/50Hz)
Type unit Koelen 

W
Verwarmen 

W
Artikelnummer Netto prijs

EREBA 5H He * 4000 5100 7526404 TBA

EREBA 7H He * 5550 7150 7526405 TBA

EREBA 11H He 11200 11250 7526406 TBA

EREBA 15H He 12800 15100 7526407 TBA

Voor koelen en verwarmen (400V/3ph/50Hz)
Type unit Koelen 

W
Verwarmen 

W
Artikelnummer Netto prijs

EREBA 17HT * 15200 16900 7469145 TBA

EREBA 21HT 19100 20700 7469147 TBA

Alle types
Omschrijving Artikelnummer   Bruto prijs

Inbedrijfstelling door onze serviceafdeling 1) - 520,00

TBA to be advised. Neem contact met ons op er komt een R32 versie.
1) Bij inbedrijfstelling gaan wij ervan uit dat de installatie waterzijdig, elektrisch correct en compleet is aangesloten en dat de unit opgestart kan worden.  
Als dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt de hieruit voortkomende extra kosten bij u in rekening te brengen. 
Bovenstaande vermogens zijn gebaseerd op voor koeling een lucht intrede temperatuur van 35ºC met een watertraject van 12ºC - 7ºC en  
voor verwarming 7 ºC met een watertraject van 30ºC - 35ºC.

Artikelnummers met een * worden in beperkte aantallen op voorraad gehouden.
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CLEANLINE™ 1000
Luchtreiniger met HEPA H14 filter 

CLEANLINE™ 1000
• Autonome, verplaatsbare luchtreiniger;
• Traploos regelbaar tussen 0 en 1.000 m³/h;
•  Voorzien van M5 voorfilter en hoogwaardig HEPA H14 filter met  

99,99% efficiëntie;
• Verwijderd fijnstof en aerosolen;
•  Verminderd virusbesmettingsrisico’s in niet-, slecht- én goed geventileerde 

ruimten;
• Filter-vol indicator (lamp)
• Actief koolstoffilter optie beschikbaar (voor verwijderen VOS);
• Stekker-klaar (230V) - plug & play.

Machine inclusief:
• Uitblaasdiffusor

Technische gegevens CIAT CLEANLINE™ 1000
Type unit Nominale

luchtstroom
[m³/h]

Nominaal  
beschikbare druk

[Pa]

Motor
vermogen

[W]

Voedings-
spanning

[V]

Geluids-
drukniveau

1,5 m. [dB(A)]

CLEANLINE™ 1000 1000 135 170 230V 50Hz 51

Afmetingen en prijs CIAT CLEANLINE™ 1000

A B

C

D
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]

C
incl. 

uitblaas
diffusor

[mm

D
Wiel-hoogte

[mm] Netto prijs

CLEANLINE™ 1000 675 505 1580 1880 80 2.950,00

Project korting mogelijk bij grotere aantallen. Neem contact op.

FLOWAY
WTW luchtbehandelingskast  
(inclusief regeling)

FLOWAY CLASSIC PHE
• Luchthoeveelheid 1.000 – 6.000 m3/h;  
• Zelfdragende constructie uit 2 delen;
• Buitenzijde gecoat, binnenzijde gegalvaniseerd;
• Kleur RAL 7035 en RAL 7024;
• Kruisstroomwisselaar met 50% bypass en vorstbescherming.

FLOWAY CLASSIC RHE
• Luchthoeveelheid 1.000 – 15.000 m3/h;
• Zelfdragende constructie uit 2 delen;
• Dubbelzijdig gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd; 
• Toerengeregeld warmtewiel (optioneel hygroscopisch) en vorstbeveiliging. 

FLOWAY ACCESS RHE
• Luchthoeveelheid 1.000 – 8.000 m3/h;  
• Zelfdragende constructie uit één deel;
• Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd;
• Warmtewiel met vast toerental.

FLOWAY VERTICAAL
• Luchthoeveelheid 300 – 2.600 m3/h;  
• Zelfdragende constructie uit één deel;
• Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd;
• Kruisstroomwisselaar met 50% bypass.

FLOWAY PLAFOND
• Luchthoeveelheid 300 – 1.900 m3/h;  
• Zelfdragende constructie voor plafond montage;
• Buitenzijde gecoat RAL 7035, binnenzijde gegalvaniseerd;
• Kruisstroomwisselaar.

Alle bovenstaande types Floway hebben:
• Carel pCO3 regeling;
• Dubbelwandige omkasting met 50 mm isolatie;
• Plug-fan met borstelloze EC motor;
• Plug & Play WTW/HR Luchtbehandelingskast;
• Hele range heeft energieklasse A+;
• Mechanische Sterkte Eurovent klasse D2;
• Luchtdichtheid Eurovent klasse L2;
• Filter Bypass Eurovent klasse F9;
• Thermische isolatie kastwand Eurovent klasse T3;
• Koudebrug Eurovent klasse TB2.

Vele overige opties mogelijk, waaronder:
• Flexibele manchetten en kleppenregisters;
• Kleppenregister;
• Extra warmtewisselaars (zowel koud als warm). 

Alleen voor Floway CLASSIC/CLASSIC RHE/ACCESS:
• Binnen- of buitenopstelling;
• Diverse mogelijkheden m.b.t. de luchtrichtingen.

Alleen voor Floway CLASSIC RHE:
• Mengsectie voor aanwarmen en recirculatie.
•  Ventilatoren zuigend aan het wiel (minimale lekkage) 

(Z uitvoering)
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Type Classic/RHE  Nom. Luchthoeveelheid/m3/h Voltage  Netto prijs

1000 1000 1 fase 230 5.970,00

2000 2000 3 fasen 400 7.760,00

3000 3000 3 fasen 400 9.900,00

4000 4000 3 fasen 400 11.180,00

5000 5000 3 fasen 400 12.420,00

6000 6000 3 fasen 400 13.600,00

7500 7500 3 fasen 400 14.840,00

10000 10000 3 fasen 400 17.340,00

15000 15000 3 fasen 400 20.230,00

Type Classic/RHE  Nom. Luchthoeveelheid/m3/h Voltage  Netto prijs

1000 Z 1000 1 fase 230 6.190,00

2000 Z 2000 3 fasen 400 8.050,00

3000 Z 3000 3 fasen 400 10.270,00

4000 Z 4000 3 fasen 400 11.600,00

5000 Z 5000 3 fasen 400 12.900,00

6000 Z 6000 3 fasen 400 14.120,00

7500 Z 7500 3 fasen 400 15.430,00

10000 Z 10000 3 fasen 400 17.970,00

15000 Z 15000 3 fasen 400 20.990,00

Type Access RHE Nom. Luchthoeveelheid/m3/h Voltage  Netto prijs

1000 1000 1 fase 230 5.250,00

2000 2000 3 fasen 400 6.760,00

3000 3000 3 fasen 400 8.820,00

5000 5000 3 fasen 400 10.240,00

7500 7500 3 fasen 400 12.010,00

Type Classic Nom. Luchthoeveelheid/m3/h Voltage  Netto prijs

1000 1000 1 fase 230 5.810,00

2000 2000 3 fasen 400 7.420,00

3000 3000 3 fasen 400 9.600,00

4000 4000 3 fasen 400 10.760,00

6000 6000 3 fasen 400 12.520,00

Type Verticaal Nom. Luchthoeveelheid/m3/h Voltage  Netto prijs

700 700 1 fase 230 5.760,00

1500 1500 3 fasen 400 6.840,00

2000 2000 3 fasen 400 7.620,00

Type Plafond Nom. Luchthoeveelheid/m3/h Voltage  Netto prijs

700 700 1 fase 230 5.560,00

1200 1200 1 fase 230 6.830,00

1600 1600  3 fasen 400 7.720,00

Meerdere opties mogelijk, wij maken voor u graag een selectie op maat.
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Algemene  
voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN CLIMATE & CONTROLS BENELUX B.V.
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ARTIKEL 1: DEFINITIES
De volgende definities zijn van toepassing voor deze algemene 
voorwaarden:
Climate & Controls: Climate & Controls Benelux BV met maat- 
schappelijke zetel te Papendorpseweg 83, Utrecht, Nederland 
en KvK nummer: 28023950 en met bijkantoor in België te 1702 
Dilbeek, Alfons Gossetlaan 28 bus A, KBO BTW BE0844.775.176 en/
of CIAT BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, 
Alfons Gossetlaan 28A, KBO BTW BE0421.420.557 en met een 
branch in Luxemburg, Climate & Controls Benelux B.V. Luxemburg 
Branch, te B 228.612, 2 Route de Remich, Mondorf-les-Bains; 
Climate & Controls is een groepsmaatschappij van Carrrier Global 
Corporation (“Carrier”). 
Klant: iedere (potentiële) wederpartij van Climate & Controls in 
een overeenkomst strekkende tot de levering van Producten door 
Climate & Controls aan de klant; 
Product(en): roerende zaken, diensten en werken.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

rechtsbetrekkingen waarbij C&C als (potentiële) verkoper 
van Producten optreedt.

2.2.  Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de 
algemene voorwaarden en de Engelse of Franse vertaling 
daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

2.3.  Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schrif-
telijke overeenkomst tussen C&C en de Klant worden 
afgeweken.

2.4.  Toepasselijkheid van door de klant gehanteerde voorwaarden 
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
3.1.  Aanbiedingen van C&C in welke vorm dan ook zijn vrijblij-

vend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2.  Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeen-

gekomen, gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst 
onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende 
normale werktijden. Indien de uitvoering niet onder normale 
(arbeids-) omstandigheden en gedurende normale werktijden 
geschiedt, is de Klant gehouden om de daarmee gemoeide 
additionele kosten aan C&C te vergoeden.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1.  Een overeenkomst komt pas tot stand en C&C is pas gebonden, 

indien een opdracht van de Klant door middel van een orderbe-
vestiging door C&C is bevestigd of zodra C&C een begin maakt 
met de uitvoering daarvan.

4.2.  Na totstandkoming van de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 
is annuleren van een opdracht door de Klant niet mogelijk tenzij 
met voorafgaand schriftelijk akkoord van C&C, met mogelijke 
meerprijs tot gevolg.

4.3.  Indien meer dan één natuurlijk persoon of rechtspersoon als 
Klant optreden, zullen zij allen hoofdelijk jegens C&C verant-
woordelijk zijn.

4.4.  De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen jegens 
C&C aan derde partijen overdragen, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van C&C, die dergelijke overdracht 
evenwel niet onredelijk zal weigeren.

4.5.  Alle leveringen van Producten door C&C ten behoeve van 
de Klant die niet in de orderbevestiging worden vermeld, 
zullen worden beschouwd als meerwerk. C&C is te allen tijde 
gerechtigd aan de Klant meerwerk afzonderlijk in rekening te 
brengen tegen de gebruikelijke prijzen of uurtarieven. De Klant 
aanvaardt dat meerwerk invloed heeft op de afleveringsvoor-
waarden vermeld in de orderbevestiging. Het volgende zal in 
ieder geval worden beschouwd als meerwerk:

 •  werken onder moeilijke omstandigheden en buiten normale 
werktijden;

 •  verticaal transport.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
5.1.  De Klant zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of 

een juiste en tijdige uitvoering van alle toeleveringen en/of 
voorwaarden noodzakelijk voor het plaatsen van het Product 
en/of de juiste werking van het Product. Alle kosten die 
voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichtingen 
door de Klant, zijn voor rekening van de Klant.

5.2.  Onverminderd artikel 5.1 zal de Klant in ieder geval voor 
eigen rekening en risico zekerstellen dat:

 a.  C&C terstond na het bereiken van de plaats van opstel-
ling haar werkzaamheden kan beginnen en daarmee door 
kan gaan gedurende normale werktijden en voorts buiten 
normale werktijden indien dit door C&C noodzakelijk mocht 
worden geacht, mits C&C de Klant daarvan tijdig in kennis 
heeft gesteld;

 b.  de noodzakelijke afsluitbare opslagruimtes voor materiaal, 
gereedschap en andere zaken beschikbaar worden gesteld 
en voldoende verblijfsruimte en/of voorzieningen voor het 
personeel van C&C voorzien worden, zoals toepasselijke 
wet- en regelgeving vereist;

 c.  de ter beschikking gestelde Producten bij het begin van en 
gedurende de opstellings- en of plaatsingswerkzaamheden 
op de juiste plaats aanwezig zijn en de plaats van opstelling 
veilig bereikbaar is voor personeel, toeleveranciers, mate-
riaal en materieel;

 d.  de noodzakelijke en gebruikelijke hulpkrachten, machines, 
de benodigde hijs-, hef- en transportwerktuigen, alsmede 
steigers en/ of stellingen, gereedschappen en materialen 
(daarbij inbegrepen gas, water, elektriciteit, stoom, en 
verlichting) tijdig en kosteloos en op de juiste plaats aan 
C&C en onderaannemers van C&C ter beschikking worden 
gesteld;

 e.  de noodzakelijke bescheiden, waaronder met name vergun- 
ningen tijdig en naar behoren geregeld zijn en alle noodza- 
kelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen 
en in acht worden gehouden ten einde te voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften van C&C en de toepasselijke wet- 
en regelgeving;

 f.  alle materialen en gereedschappen op het werk verzekerd 
zijn tegen diefstal, brand, molest en andere risico’s;

 g.  in geval inbedrijfstelling door C&C wordt uitgevoerd, de 
installatie gereed is voor ingebruikname.

ARTIKEL 6: PRIJZEN
6.1.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de 

prijzen voor de levering van goederen franco adres Klant in 
de Benelux, exclusief BTW en exclusief montage en inbe-
drijfstelling. Voor goederen die bestemd zijn voor de export, 
gelden de prijzen voor levering af fabriek.

6.2.  Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 
aanbieding geldende prijzen van materiaal en arbeid, op 
externe factoren - zoals belastingen, leveranciersprijzen, 
valutakoersen, (grond)stoffen, vrachtkosten, invoerrechten, 
heffingen of andere lasten -, alsmede op uitvoering onder 
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. 
Indien na de datum van aanbieding één of méér der kost-
prijsbepalende factoren een verhoging ondergaat - ook al 
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is 
C&C gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

6.3.  De leden 1 en 2 van dit artikel zullen van overeenkomstige 
toepassing zijn op het in rekening brengen van meerwerk.

6.4.  Kosten voor het laden en lossen alsmede het transport van 
(grond)stoffen, halfproducten, modellen, gereedschap en 
andere zaken welke aan de Klant ter beschikking worden 
gesteld, zijn niet bij de prijs inbegrepen en zullen afzonderlijk 
in rekening worden gebracht.

ARTIKEL7: AFLEVERING
7.1.  Aflevering zal plaatsvinden op de dag vermeld in de order-

bevestiging of in gemeenschappelijk overleg, onder de 
voorwaarde dat aan alle vereisten van artikel 5 is voldaan en 
dat de Klant aan al zijn overige verplichtingen heeft voldaan. 
Onder Aflevering wordt verstaan de ter beschikking stelling 
van de op het vervoermiddel geladen Producten aan de Klant 
of de ter beschikking stelling van de op het vervoermiddel 
geladen Producten aan de dichtstbijzijnde verharde weg van 
het door de Klant aangegeven afleveradres. In geval van het 
leveren van diensten wordt onder Aflevering verstaan het 
moment waarop de diensten ter plaatse zijn verricht.

7.2.  De levertijd is gebaseerd op de omstandigheden die bekend 
waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht 
worden genomen. Indien een vertraging op zou treden (i) 
als gevolg van een verandering in de bedoelde omstandig-
heden of (ii) als gevolg van een vertraging in de levering 
van Producten die tijdig voor de uitvoering van het werk zijn 
besteld, komen Klant en C&C reeds nu overeen dat de leve-
ringstermijn wordt verlengd voor zover noodzakelijk.

7.3.  De door C&C opgegeven levertijden zijn louter indicatief. C&C 
zal niet in gebreke zijn in de nakoming van haar contractuele 
verplichtingen, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld 
na afloop van de overeengekomen, of conform artikel 7.2, uit-
gestelde leveringstermijn en haar daarbij een redelijke ter-
mijn voor de nakoming is gegund, die onbenut is verstreken. 
Ook niet als het verzuim rechtens zonder ingebrekestelling of 
schriftelijke aanmaning of mededeling intreedt.

7.4.  Klant is gehouden de Producten af te nemen op de over-
eengekomen levertijd en zorgt dat C&C geen vertraging 
ondervindt van werkzaamheden die door de Klant zelf of door 
derden ondernomen moeten worden. Indien de Klant afname 
weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van infor-
matie of noodzakelijke instructies voor de aflevering, zullen 
de Producten voor rekening en risico van de Klant worden 
opgeslagen. De Klant zal de opslagkosten en mogelijk 
aanvullende kosten verschuldigd zijn. C&C behoudt zich het 
recht voor de factuur voor de gereed staande Producten te 
versturen op de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum. 
Klant is gehouden deze factuur binnen de in artikel 13.2 over-
eengekomen betalingstermijn te voldoen.

7.5.  C&C is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen 
en/ of diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten 
afzonderlijk te factureren.

7.6.  Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van 
de geleverde Producten zijn de wegingen, metingen, tellingen 
en analyses volgens de door C&C gehanteerde methodes 
maatgevend, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 8: RISICO EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM
8.1.  De Producten en de onderdelen die daarvoor zijn bestemd, 

zullen voor rekening en risico van de Klant zijn vanaf het 
moment van Aflevering ingevolge artikel 7.1. De Klant is hier-
voor verantwoordelijk en dient zelf te zorgen voor de even-
tuele verzekering hiervan.

8.2.  Onverminderd hetgeen in artikel 8.1 is vermeld, behoudt C&C 
zich de eigendom van door haar aan de Klant geleverde en te 
leveren Producten voor, totdat de Klant volledig heeft voldaan 
aan alle (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de 
overeenkomst geleverde of te leveren Producten of krachtens 
de overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werk-
zaamheden en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in 
de nakoming van zodanige verplichtingen.

8.3.  Onverminderd al haar andere rechten zal C&C door de 
Klant onherroepelijk gemachtigd zijn om zonder enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de afgele-
verde Producten die aan haar toebehoren terug te halen en 
daar bezit van te nemen, indien de Klant niet tijdig aan zijn 
(betalings)verplichtingen jegens C&C zal hebben voldaan. 
Alle kosten van C&C in verband met het terughalen van deze 
Producten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9: GARANTIE
9.1. Duur van de Garantie.
  Tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenge-

komen verstrekt C&C de volgende garantie op Producten die 
nieuw waren bij Aflevering:

 •  garantie voor de duur van twaalf (12) maanden na inbedrijf-
stelling, met een maximum tot achttien (18) maanden vanaf 
de datum van Aflevering.

 •  voor nageleverde onderdelen en accessoires geldt garantie 
voor de duur van twaalf (12) maanden na Aflevering en voor 
herstel- en onderhoudswerkzaamheden blijft de oorspron-
kelijke garantietermijn van toepassing of, indien niet van 
toepassing, een garantietermijn voor de duur van drie (3) 
maanden vanaf de datum van Aflevering.

9.2.  De garantieverplichting bedoeld in lid 1 zal vervallen indien 
één of meer van de volgende omstandigheden zich zouden 
voordoen:

 •  het gebrek is het gevolg van onjuiste inbedrijfstelling door 
Klant of door derde partij;

 •  onjuist gebruik of onjuist onderhoud;
 •  er werden werkzaamheden aan de Producten verricht door 

de Klant of derde partij, zonder schriftelijke toestemming 
van C&C;

 •  de Klant is in gebreke gebleven in de nakoming van enige 
verplichting uit de overeenkomst (daarbij inbegrepen zijn 
betalingsverplichting) en hij heeft niet alsnog binnen een 
redelijke termijn als gesteld in een aanmaning aan zijn 
verplichtingen voldaan.

9.3.  De Producten die redelijkerwijs in aanmerking komen voor 
reparatie of vervanging ter keuze van C&C, zullen op verzoek 
van C&C door de Klant aan C&C worden teruggegeven.

9.4.  Reparatie en/of vervanging van een deel van het Product zal 
nimmer de garantie voor het geheel verlengen.

9.5.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal 
C&C uitsluitend verplicht zijn de garantieverplichtingen als 
vermeld in dit artikel 9 na te komen;

 •  indien de installatie in de Benelux is opgesteld;
 •  indien herstel mogelijk is binnen de normale werktijden. 

Indien het herstel buiten de normale werkuren dient plaats 
te vinden, is C&C gerechtigd de daarmee verband houdende 
kosten aan de Klant in rekening te brengen;

 •  voor zover de installatie zonder speciaal transport door 
C&C voor herstelwerkzaamheden toegankelijk is en indien 
de noodzakelijke en gebruikelijke hulpkrachten, machines, 
de benodigde hijs-, hef- en transportwerktuigen, alsmede 
steigers en/of stellingen, gereedschappen en materialen 
(daarbij inbegrepen gas, water, elektriciteit, stoom, en 
verlichting) tijdig en kosteloos en op de juiste plaats aan 
C&C en onderaannemers van C&C ter beschikking worden 
gesteld.

9.6.  Omvang garantie als bedoeld in artikel 9.1: De garantie 
geeft recht op kosteloos herstel (materiaal en arbeidsloon) 
van de gebreken. C&C zal in het kader van de aan de Klant 
toekomende herstelrechten vaststellen en beoordelen welke 
maatregelen en methode(n) zij het meest geschikt acht om 
haar garantieplicht na te komen en wat hier wel of geen deel 
van uitmaakt. De Klant zal C&C onverwijld informeren indien 
hij/zij van mening is dat C&C haar garantieplicht hier onvol-
doende mee zou nakomen.

9.7.  Voor wat betreft de omvang van de garantie met betrekking 
tot door C&C nageleverde onderdelen en accessoires geldt 
echter dat de garantie uitsluitend daarin bestaat dat naar 
keuze van C&C de factuurprijs wordt terugbetaald aan de 
Klant of kosteloos een vervangend onderdeel of accessoire 
ter beschikking wordt gesteld. De Klant heeft geen recht op 
kosteloos herstel.

9.8.  Voor wat betreft de omvang van de Garantie met betrekking 
tot Producten die bestemd zijn voor gebruik aan boord van 
schepen, offshore-installaties of andere zeegaande objecten 
geldt dat:

 •  de garantie uitsluitend daarin bestaat dat C&C kosteloos 
vervangende onderdelen aan de Klant ter beschikking zal 
stellen. Het demonteren van defecte onderdelen en het 
vervangen daarvan door nieuwe onderdelen is voor reke-

Algemene Leveringsvoorwaarden
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ning en risico van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.

 •  de vervangende onderdelen zullen FAS (incoterms 2010) 
Nederlandse haven, dan wel dichtstbijzijnde haven van 
herkomst van het vervangende onderdeel ter beschikking 
worden gesteld.

ARTIKEL 10: KLACHTEN
10.1.  Indien de Producten niet aan de overeenkomst beant-

woorden, is C&C slechts gehouden om het ontbrekende 
gedeelte te leveren, de geleverde Producten te vervangen of 
te herstellen of de prijs aan de Klant terug te betalen tegen 
teruglevering van de Producten, zulks ter keuze van C&C. De 
Klant is gehouden om de instructies van C&C betreffende de 
opslag of het retourneren van de te vervangen of te her-
stellen Producten op te volgen.

10.2.  Bij Aflevering van de Producten zal de Klant nagaan of deze 
aan de overeenkomst beantwoorden en eventuele zichtbare 
gebreken vaststellen. Dergelijke gebreken en niet-overeen-
stemming worden onmiddellijk bij Aflevering gemeld door de 
Klant, bij gebreke waaraan de Producten vermoed worden bij 
Aflevering te voldoen aan de overeenkomst en geen zichtbare 
gebreken te vertonen.

10.3.  Ingeval gebreken niet direct bij Aflevering waarneembaar 
zijn, is de Klant gehouden om C&C hiervan binnen een zo kort 
mogelijke termijn en zeker niet later dan 15 dagen na ontdek-
king daarvan (of na het ogenblik waarop deze redelijkerwijze 
ontdekt hadden moeten zijn), schriftelijk en gemotiveerd 
kennis te geven om beroep te kunnen doen op de garantie. In 
geen geval is C&C aansprakelijk voor schade die veroorzaakt 
wordt door het niet onmiddellijk melden door de Klant van 
enige gebreken of door het verder gebruik van de Producten 
terwijl de gebreken gekend waren of hoorden te zijn.

10.4.  Producten die C&C conform een opdracht heeft geleverd, 
worden in beginsel niet teruggenomen. In uitzonderlijke 
gevallen kan C&C uit overwegingen van coulance bereid zijn 
om na overleg ongebruikte geleverde standaard onderdelen 
en/of accessoires binnen één maand na Aflevering terug te 
nemen. De onderdelen en accessoires zullen in het geval dat 
zij uit coulance worden teruggenomen in elk geval voldoen 
aan de volgende vereisten: retourneren binnen één maand 
na factuurdatum, in originele staat verkeren, in de originele 
onbeschadigde verpakking verpakt zijn, met bijbehorende 
originele documentatie en een factuurprijs hebben van meer 
dan Euro 125,00. Bij terugname van ongebruikte onderdelen 
en/ of accessoires brengt C&C in alle gevallen retourkosten 
in rekening bij de klant ter hoogte van 30% van de factuur-
waarde met een minimum van Euro 75,00.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1.  De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden niettegen-

staande enige andersluidende bepaling en voor zover niet in 
strijd met dwingend wettelijke bepalingen.

11.2.  Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, 
is C&C slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot 
het bedrag voldaan aan C&C door de Klant met betrekking 
tot de Producten die de schade hebben veroorzaakt, tenzij er 
sprake is van fraude, opzet of grove schuld van C&C.

11.3.  Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, 
is C&C nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade, 
waaronder - maar niet beperkt tot - gederfde winst, geleden 
verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, 
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, 
schade als gevolg van het overschrijden van de leveringster-
mijn, schade door productie- en/of bedrijfsonderbrekingen 
of -stagnatie, tenzij er sprake is van fraude, opzet of grove 
schuld van C&C. In zoverre deze risico’s verzekerbaar zijn, 
zal de Klant verplicht zijn deze verzekering op eigen kosten af 
te sluiten.

11.4.  C&C mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden 
inschakelen en is te allen tijde gerechtigd redelijke aanspra-
kelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Klant in te 
roepen.
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1.5. C&C zal niet aansprakelijk zijn voor:
 •  inbreuk op octrooien, vergunningen of andere rechten van 

derden als gevolg van het gebruik van materiaal dat door of 
namens de Klant is verstrekt;

 •  schade of verlies door welke oorzaak ook van (grond)
stoffen, halfproducten, modellen, gereedschappen of 
andere zaken die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

11.6.  Indien C&C hulp en bijstand biedt - van welke aard dan 
ook - bij de installatie, zonder daartoe opdracht te hebben 
verkregen, zal dit plaatsvinden voor risico van de Klant.

11.7.  De Klant zal verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het 
bouwgedeelte dat aan C&C ter beschikking wordt gesteld 
en/ of voor de nadelige gevolgen van de toestand van de 
opstellingsplaats en de Klant zal verplicht zijn om C&C te 
vergoeden alle schade die C&C mocht lijden als gevolg van 
fouten in het bouwgedeelte en/of de toestand van de opstel-
lingsplaats voor de te leveren Producten.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
12.1.  Overmacht in deze algemene voorwaarden zal betekenen 

iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van een 
partij is ontstaan - waarvan niet ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst verwacht kon worden dat C&C er rekening 
mee zou houden - en die blijvend of tijdelijk de uitvoering van 
de overeenkomst verhindert, zoals: van overheidswege uit-
gevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik 
van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of 
beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie 
van de Producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, 
in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-na-
koming van de verplichtingen door toeleveranciers van C&C of 
transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- 
en/of kernrampen, oorlog en/ of oorlogsdreiging, terroristi-
sche acties en/of aanslagen, brand, oproer en opstand.

12.2.  Indien als gevolg van overmacht de Aflevering wordt ver-
traagd met meer dan twee (2) maanden zullen zowel C&C als 
de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke mede-
deling gericht aan de andere partij en verzonden per aangete-
kende post, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

12.3.  Als overmacht intreedt op het moment waarop de over-
eenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de Klant 
gerechtigd zijn, indien het restant van de Aflevering met 
meer dan twee (2) maanden wordt vertraagd als gevolg van 
die overmacht, ofwel (i) reeds afgeleverde gedeelten van de 
Producten te behouden en de koopprijs daarvan te betalen, 
ofwel (ii) de overeenkomst te ontbinden, inclusief het reeds 
uitgevoerde gedeelte, door mededeling van ontbinding, onder 
de verplichting de Producten die reeds zijn geleverd voor 
rekening en risico van de Klant aan C&C terug te geven én op 
voorwaarde dat de Klant kan aantonen dat het reeds afgele-
verde gedeelte van de Producten niet langer doelmatig door 
de Klant kan worden gebruikt als gevolg van de niet-afleve-
ring van de overige Producten.

ARTIKEL 13: BETALING EN FACTURERING
13.1.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, 

zoals in het geval van grote projecten of reparatieopdrachten, 
zal facturering plaatsvinden 100% bij Aflevering.

  Bij projecten en grote reparatie opdrachten zal facturering 
als volgt plaatsvinden:

 •  30 % bij opdracht;
 •  65 % bij Aflevering; en
 •  5 % bij Inbedrijfstelling.
  Het onderhoudstarief zoals overeengekomen in de ser-

vice of onderhoudsovereenkomst wordt jaarlijks vooraf 
gefactureerd.

13.2.  Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuur-
datum. Ingeval van overschrijding van de overeengekomen 
betalingstermijn is de Klant, onverminderd de overige 
rechten van C&C en zonder dat voorafgaande ingebrekestel-
ling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan 
het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente 
(nalatigheidsinterest) verschuldigd vermeerderd met 5%. 

Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en 
alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.

13.3.  In het geval van ontbinding, (aanvraag van) faillissement of 
(aanvraag van) opschorting of gerechtelijke reorganisatie, 
surseance van de Klant, zullen diens verplichtingen onmid-
dellijk opeisbaar worden.

13.4.  Betaling zal plaatsvinden zonder enige korting, opschorting 
of verrekening.

13.5.  Alle betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats 
strekken in mindering op alle kosten en verschuldigde rente 
en schadevergoedingen en daarna op die facturen die het 
langst openstaan, zelfs indien de Klant bij de betaling anders 
aangeeft.

13.6.  Indien de Klant in gebreke is of nalaat één of meer van zijn 
verplichtingen na te komen, zullen alle buitengerechtelijke 
kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het 
opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van 
schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter 
voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure, 
alsmede alle gerechtelijke kosten die C&C moet maken, voor 
rekening van de Klant zijn. De Klant zal in dat geval tenminste 
15% van de hoofdsom verschuldigd zijn voor de buitengerech-
telijke kosten. Indien C&C bewijst dat meer kosten werden 
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook 
deze in aanmerking komen voor vergoeding.

ARTIKEL14: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
14.1.  Indien de Klant jegens C&C tekort schiet in de nakoming van 

zijn verplichtingen onder de overeenkomst of in het geval 
van (aanvraag van) surseance, opschorting van betaling, 
(aanvraag tot) gerechtelijke reorganisatie, (aanvraag van) 
faillissement van de Klant, de Klant een regeling met zijn 
schuldeisers treft of andere stappen neemt met het oog op 
herstructurering van zijn schulden, of anderszins zeggen-
schap over zijn vermogen wordt beperkt of verliest, zijn 
bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land verplaatst, 
of wordt geliquideerd of ontbonden, heeft C&C het recht om 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met 
onmiddellijke ingang, zulks onverminderd alle overige aan 
haar toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding 
gehouden te zijn.

14.2.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten gevolge van het 
bepaalde in artikel 14.1 of door een rechterlijke uitspraak, 
zal C&C gerechtigd zijn tot volledige schadevergoeding. 
Tenzij C&C de schade anders wil berekenen, zal de schade 
gefixeerd zijn op het hoogste bedrag van volgende bedragen 
(zonder dat C&C gehouden is het bestaan van enig verlies of 
schade aan te tonen):

 •  15% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking 
tot het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst 
wanneer en voor zover geen van de volgende situaties van 
toepassing is,

 •  50% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking 
tot het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst 
wanneer en voor zover deze betrekking heeft op de levering 
van diensten of, indien hoger, het bedrag dat overeenstemt 
met een opzegtermijn van 3 maanden indien de diensten op 
regelmatige basis geleverd worden,

 •  75% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking 
tot het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst dat 
betrekking heeft op de levering van op maat te maken of 
specifiek voor de Klant aan te passen goederen.

  Dit laat onverlet het recht van C&C om aanvullende schade-
vergoeding dan wel nakoming te vorderen van de Klant. C&C 
zal gerechtigd zijn de Producten terug te nemen die werden 
afgeleverd in verband met de nog niet geheel uitgevoerde 
overeenkomst tegen creditering van de prijs die de Klant 
daarvoor heeft betaald verminderd met alle door C&C 
gemaakte kosten.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1.  De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan 

de Klant geleverde Producten (inclusief de daarbij horende 
gegevens, documenten en informatie) berusten bij C&C. 
C&C heeft het exclusieve recht tot openbaring, verwezen-
lijking en verveelvoudiging en de Klant beschikt enkel over 
een niet-exclusief gebruiksrecht dat enkel toegekend wordt 
onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs.

ARTIKEL16: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
16.1.  Carrier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming 

met zijn privacyverklaring op Carrier.com. Beide par-
tijen houden zich aan de toepasselijke Wetgeving inzake 
bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot 
Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de 
activiteiten in het kader van deze Overeenkomst. De par-
tijen zullen overeenkomen om alle redelijke commerciële 
en wettelijke stappen te nemen om Persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige openbaarmaking. Indien de 
Koper Persoonsgegevens aan Carrier verstrekt, waarborgt 
de Koper dat hij hiervoor de wettelijke bevoegdheid bezit. De 
Koper informeert de personen wiens Persoonsgegevens aan 
Carrier worden verstrekt, voordat deze gegevens aan Carrier 
worden verstrekt.

ARTIKEL 17: Naleving Internationale Handelsregelgeving
17.1.   C&C is onderworpen aan de toepasselijke exportcontroles 

en -voorschriften die van tijd tot tijd door de Europese Unie 
en de regering van de Verenigde Staten van Amerika en 
andere overheden worden afgekondigd en de Klant zal er 
voor zorgen dat C&C deze wetten niet overtreedt en zal alle 
noodzakelijke garanties bieden dat deze worden nageleefd, 
voor zover dit door C&C wordt vereist om aan dergelijke 
controles en voorschriften te voldoen. C&C wordt niet geacht 
deze Overeenkomst te schenden of in gebreke te blijven 
vanwege de naleving van enige wet- of regelgeving inzake 
exportcontrole waaraan hij onderworpen is of kan worden. 
C&C kan weigeren om een verplichting uit hoofde van deze 
Overeenkomst na te komen, of om een bestelling te weigeren 
die in het kader van de Overeenkomst is geplaatst, of om deze 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of 
te beëindigen indien er sprake is of zou kunnen zijn van een 
mogelijke overtreding van wetten, voorschriften of ethische 
regels die van toepassing zijn op C&C, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, internationale handelsnalevingsre-
gels die de verkoop van goederen en diensten aan bepaalde 
landen, bepaalde personen of rechtspersonen die onder-
worpen zijn aan internationale economische, financiële of 
andere sancties, verbieden.

17.2.  Alle aanbiedingen worden gedaan onder de volgende 
cumulatieve opschortende voorwaarden: (i) het doen van 
zaken met de Klant is niet in strijd met de internationale 
handelsregelgeving, en (ii) de ontvangst door C&C van alle 
noodzakelijke informatie over de transactie (met inbegrip 
van maar niet beperkt tot de gegevens van de Klant en de 
eindgebruiker), waaruit blijkt dat de transactie niet in strijd 
is met de wetgeving, de regelgeving of de ethische normen 
die C&C heeft ingevoerd, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot de wetgeving inzake internationale handel die de verkoop 
van goederen en diensten aan bepaalde landen, personen 
of rechtspersonen die onderworpen zijn aan internationale 
economische, financiële of andere sancties verbiedt, zonder 
afbreuk te doen aan het recht van C&C om alle daaruit voort-
vloeiende schade van de Afnemer te vorderen, en zonder dat 
de Afnemer aanspraak kan maken op enige vorm van schade-
vergoeding ter zake.

ARTIKEL 18: CONSUMENTEN
18.1.  De Producten worden in principe geleverd aan zakelijke 

klanten (B2B). Indien er uitzonderlijk toch een overeenkomst 
tot stand zou komen met een consument als Klant, dan 
dient de overeenkomst met deze consument-Klant, daarin 
begrepen deze algemene voorwaarden, zo geïnterpreteerd 
en zo nodig gematigd te worden zodat deze geen afbreuk 
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doen aan de wettelijke bescherming van de consument.
18.2.  In afwijking van Artikel 21 zal de rechter van de woonplaats 

van de consument steeds bevoegd zijn om kennis te nemen 
van geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van de over-
eenkomst, in overeenstemming met het consumentenrecht.

ARTIKEL 19: PARTIËLE NIETIGHEID / CONVERSIE
19.1.  Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de 

overeenkomst ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uit-
voerbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. 
Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming 
te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig moge-
lijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende 
of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de 
inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden en de 
overeenkomst.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT
20.1.  Op alle rechtsverhoudingen tussen C&C en de Klant is 

Nederlands recht van toepassing (of Belgisch recht wanneer 
de Klant in België gevestigd is en de Aflevering in België 
plaatsvindt), met uitzondering van het Weens Koopverdrag en 
de andere internationaal privaatrechtelijke bepalingen die tot 
een toepasselijkheid van een ander recht zouden leiden.

ARTIKEL 21: GESCHILLEN
21.1.  De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om 

van alle geschillen die mochten ontstaan tussen C&C en de 
Klant voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) 
de overeenkomst alsmede in verband met deze algemene 
voorwaarden, kennis te nemen. Indien in overeenstemming 
met het vorig artikel Belgisch recht van toepassing is, dan is 
uitsluitend de Belgische rechtbank bevoegd.

Utrecht, november 2020 
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