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Climalife is a tradename of Dehon Service Nederland B.V.  

De merken genoemd in dit document worden beschermd. 
Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 

Opties voor het gebruik maken van geregenereerde HCFK’s: 
� Geregenereerde HCFK’s aanschaffen (R22T, R408T, R409T, etc.) 

Wanneer u deze ook daadwerkelijk nodig heeft. Echter zolang de voorraad strekt en 
onderhevig aan prijsschommelingen. 

� Geregenereerde R22 reserveren (R22T) 
U reserveert bij ons, of via uw installateur, wat u nodig heeft. Hiervoor ontvangt u een factuur. 
Vervolgens wordt de aangeschafte hoeveelheid voor u gereserveerd. Heeft u plotseling een 
calamiteit tussen 2010 en 2015, dan heeft u het geregenereerde koudemiddel gegarandeerd 
snel in huis.  
DE VERZEKERINGSPREMIE OM TOT 2015 ZONDER PROBLEMEN TE BLIJVEN DRAAIEN 

� Uw oude HCFK’s laten regeneren en op voorraad zetten 
U kunt er ook voor kiezen om de gebruikte HCFK’s van uw oude installatie, welke u 
bijvoorbeeld wilt gaan demonteren, te laten regeneren. Omdat u deze HCFK’s al zelf bezit, is 
dit kostentechnisch gezien een interessante oplossing voor u. Na het regeneratie proces, 
zetten wij het voor u op voorraad voor de periode 2010-2015. 

 
 

WILT U MEER INFORMATIE? 
 VUL DAN HET ANTWOORDFORMULIER IN OP DE VOLGENDE PAGINA, 

OF NEEM CONTACT OP MET UW CONTACTPERSOON BINNEN CLIMALIFE. 
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Antwoordformulier – R22 
(Faxen naar: 0164-212831) 

 
1.  NAW gegevens 
 
Bedrijfsnaam:   ……………………………………. 

Adres:    ……………………………………. 

Postcode + Plaats  ……………………………………. 

 
Sector:    ……………………………………. 

Contactpersoon:  ……………………………………. 

Tel:    ……………………………………. 

E-mail:    ……………………………………. 

* Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen:  Ja      Nee   
 
2.  Wij zijn stek gecertificeerd: 
  
 
Ja   Steknummer:   ……………………………………. 
 
Nee   Onze installateur is  ……………………………………. 
 
   Gevestigd te   ……………………………………. 
 
 
3. Technisch informatie 
 
Gebruikte koudemiddelen in installatie(s)  R……… R……… R……… R……… R……… 
Met een inhoud van (kg) ………kg ………kg ………kg ………kg ………kg 

 
 
4. Ik wil benaderd worden door Climalife voor meer informatie over: 
 
 
Algemene HCFK vragen 
 
 
Retrofitten van een installatie 
 
 
Geregenereerde HCFK’s 


