
Bij Volta Limburg kunt u uw CV-ketel, Combi-ketel, (bad)geiser of (zonne)boiler huren of kopen. 

Kopen  Huren

Actie: naast een uitstekende service bieden wij ook het hele jaar voordeel aan door diverse acties. 
U krijgt bijvoorbeeld korting, een cadeau of gratis onderhoud. Vraag ernaar bij onze productspecialist!

Service & Onderhoud 
 
Een CV-ketel is een ingewikkelde installatie waarin veel 
samenkomt: gas, water, elektra, rookgassen en lucht. 
Onderdelen in uw CV-ketel kunnen verroesten of verslijten. 
Dit zorgt vaak voor onnodig gasverbruik of onverwachte 
storingen. Door uw CV-ketel regelmatig te laten 
onderhouden verkleint u het risico op defecten en bespaart 
u energie.

Wanneer u een CV-ketel huurt, heeft u verder geen omkijken. 
Kiest u voor koop, dan profiteert u de eerste 2 jaar van garantie 
op uw CV-ketel en op de bijbehorende onderdelen. Mocht u 
onverhoopt toch een storing aan uw CV-ketel krijgen, dan wordt 
de storing kosteloos door ons verholpen. 

Net als een auto heeft een CV-ketel onderhoud nodig. 
Onderhoud geeft zekerheid. Het verlengt de levensduur van de 
CV-ketel en u bespaart energie.

Geen omkijken bij huur
Wanneer u een CV-ketel huurt, heeft u 15 jaar lang geen 
omkijken naar de CV-ketel. Wij nemen contact met u op 
wanneer het tijd is voor onderhoud en u bent verzekerd 
van hulp bij storingen. Onderdelen die tijdens een storing of 
onderhoud vervangen moeten worden, zijn voor onze rekening. 
Bij huur kunt u dus altijd rekenen op onze hulp. Ook in het 
weekend en op feestdagen!

Onderhoud bij koop
Wanneer u een CV-ketel koopt, moet u zelf zorgen voor 
het onderhoud. U kunt ook kiezen voor een basis, comfort, 
comfort plus of comfort all-in abonnement. U heeft al een 
abonnement voor €8,25 p.m. Vraag onze productspecialist naar 
de mogelijkheden! 

De installatie: welke onderdelen vervangen wij?
Wij installeren de CV-ketel vakkundig volgens strenge 
kwaliteitseisen. Tijdens de installatie verwijdert de installateur 
de oude CV-ketel en voert deze af. Ook vervangen wij, in 
tegenstelling tot veel andere aanbieders, de bijbehorende 
onderdelen die maar een ‘ketelleven’ mee gaan, zoals de 
rookgasafvoer en het expansievat. De onderdelen zijn van 
A-kwaliteit en borgen de veilige werking. De installatie van 
een CV-ketel duurt zo’n 4 uur. Daarbij gaan we er vanuit dat het 
nieuwe toestel geplaatst wordt op dezelfde plek als de oude 
CV-ketel. 

Overdrukbeveiliging
Het overdrukventiel gaat automatische open, zodra 
de maximumwaarde van druk dreigt te worden 
overschreden. Dit is ter bescherming, zodat een 
CV-ketel niet openbarst wanneer deze niet goed 
functioneert.

Gaskraan
De gaskraan dient als afsluiter voor het gas om bij 
calamiteiten direct de gastoevoer te stoppen.

Inlaatcombinatie
De inlaatcombinatie heeft meerdere functies. Net 
als een overdrukbeveiliging wordt hij gebruikt ter 
bescherming van de installatie tegen een te hoge 
druk. Daarnaast voorkomt het onderdeel dat er water 
vanuit het warmwatertoestel terug de leiding in kan 
stromen.

Rookgasafvoerset
Via de rookgasafvoer worden de rookgassen 
veilig naar buiten afgevoerd. Voor 
extra veiligheid beugelen wij altijd de 
rookgasafvoer. Door bezuinigingen aan de 
rookgasafvoer kunnen er gevaarlijke situaties 
ontstaan zoals koolmonoxide uitstoot. Laat 
de rookgasafvoer altijd installeren door een 
gecertificeerde installateur!

Expansievat
Wanneer het water in de radiatoren verwarmd 
wordt, zet het uit. Het expansievat vangt deze druk 
verschillen op.

Thermostaat (optioneel)
Met een kamerthermostaat kunt u de temperatuur 
inregelen. Sinds de laatste jaren bestaan er steeds 
meer opties, om uw comfort te verhogen.

Vul- en ontluchting set
Om de centrale verwarming goed te laten werken 
is er voldoende waterdruk nodig. Daarvoor moet u 
jaarlijks de CV-ketel bijvullen. Om te voorkomen dat 
uw radiotoren gaan tikken door lucht in de leidingen, 
moet de installatie regelmatig ontlucht worden.

U ontvangt bovendien na oplevering twee-jaar-all-in 
garantie. Niet alleen op de ketel zelf, maar ook op de 
installatiewerkzaamheden. Binnen 2 jaar een storing? 
Gratis opgelost!

Een CV-ketel kopen of huren?

088 027 8888

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl/cvketels

Wij helpen u graag verder! 
Wist u bijvoorbeeld dat Volta Limburg u ook graag adviseert 
in woningisolatie, ventilatie, zonnepanelen- en zonneboilers, 
warmtepompen en andere energiebesparende maateregelen? 
Bel of mail ons! 

Meer
wooncomfort
en minder energieverbruik 
door de juiste CV-ketel

voltalimburg.nl/cvketels

De CV-ketel is uw eigendom Geen hoge aanschafprijzen en onverwachte kosten

U betaalt eenmalig één bedrag U betaalt slechts de installatiekosten en een scherp vast bedrag per maand

Inclusief vakkundige installatie Inclusief vakkundige installatie

Volta Limburg levert en installeert U heeft gedurende de huurperiode van minimaal 6 jaar
alle apparaten met 2 jaar fabrieksgarantie geen omkijken naar uw CV-ketel

Wanneer u een Comfort plus Inclusief periodiek onderhoud, hulp bij
service & onderhoudsabonnement afsluit storingen en toestelonderdelen
profteer u van een aantrekkelijk korting 

Onze klanten zijn erg tevreden over ons
Zij geven ons gemiddeld een 8,9 van de 10!
Lees alle beoordelingen op voltalimburg.nl/feedback

Tip!
Ontvang binnen 24 uur een op maat gemaakt offerte 
via de mail of maak een afspraak met een van onze 
productspecialisten aan huis!



Een lekker warm huis en altijd voldoende warm water. Dat is 
natuurlijk wat u wilt. U beseft het misschien niet altijd, maar 
een CV-ketel bepaalt een groot deel van ons wooncomfort. 
Zonder een goed werkende CV-ketel zit u immers in de kou en 
waarschijnlijk ook zonder warm water.

Optimaal genieten van uw
eigen huis
Gemiddeld gaat een CV-ketel zo’n 12 tot 15 jaar mee. Wanneer u een 
nieuwe CV-ketel aanschaft, dan wilt u zeker weten dat u goed zit en 
er lang plezier van hebben. Dat weten wij als geen ander. Met ruim 
140.000 klanten kiest u met Volta Limburg voor de juiste partij. Of 
het nu gaat om een nieuwe CV-ketel, onderhoud, isolatie, ventilatie, 
zonnepanelen of een warmtepomp; bij Volta Limburg voelt het altijd 
beter. 

CW3: Minimaal comfort
Een CV-ketel met een CW3 waarde komt steeds minder voor. 
De capaciteit voor het aanvoeren van warm water is voor 
veel huishoudens te laag. Een CV-ketel met CW3 waarde kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden in één persoonshuishouden of in 
een klein appartement. 

CW4: Compact comfort
Wanneer u gebruik maakt van een gewone douche of klein 
bad kiest u voor een CW4 CV-ketel. Dit zijn compact en zuinige 
CV-ketels die perfect passen in een gemiddelde tussenwoning 
of hoekwoning. De mogelijkheid voor het tegelijk gebruiken van 
warm water op meerdere plekken in huis is echter beperkt.

CW5: Prima comfort
Een CW5 CV-ketel is handig wanneer u een stort/regendouche 
of groot bad hebt, een bijkomend voordeel is dat dit type CV-
ketel redelijk geschikt is voor warm water op meerdere punten 
tegelijk. Een CW5 toestel heeft vaak ook het vermogen dat 
geschikt is om grotere woningen te verwarmen.

CW6: Luxe wonen en genieten
Als u liever op meer dan één punt warm water tegelijk 
wilt gebruiken en een luxe stort/regendouche of groot bad 
hebt, dan kiest u voor een CW6. U profiteert van een royale 
hoeveelheid warm water, die op verschillende plekken in huis 
tegelijk aan te roepen is. Houd er wel rekening mee dat uw 
leidingen geschikt moeten zijn.

Waarom moet u
een CV-ketel
tijdig vervangen?

Gemiddeld vervangen we tussen de 12 en 15 jaar een  
CV-ketel. Als de CV-ketel wat ouder wordt, neemt de kans  
op storingen toe. Vooral wanneer het kouder wordt en de  
CV-ketel meer vermogen moet leveren, is de kans groot  
dat een oudere CV-ketel het begeeft. Het gevolg hiervan 
zijn hoge storingskosten.

Een nieuwe CV-ketel levert u veel voordelen op
Een nieuw toestel voorkomt niet alleen verrassingen, maar 
biedt ook veel voordelen. Zo is een nieuwe CV-ketel veel 
energiezuiniger en dus kunt u flink besparen op energiekosten. 
Daarnaast voorkomt u met een nieuw toestel onveilige situaties 
en profiteert u van een optimaal wooncomfort. 

Wanneer uw oude CV-ketel vervangen?
• Uw CV-ketel valt regelmatig in storing of u wilt 
 storingen voorkomen
• U wilt profiteren van een hoger comfort
• U gaat verbouwen of uw gezinssamenstelling verandert
• U wilt ook besparen op energiekosten

Waar moet u aan denken bij CV-ketel vervanging?
Het is belangrijk om te kiezen voor een CV-ketel die aansluit 
op uw wensen en behoeften. Vooral het vermogen dat de 
CV-ketel nodig heeft om het huis goed te verwarmen, is van 
belang. Daarnaast is uw behoefte in het gebruik van warm water 
belangrijk.

Tip!
Vooral oudere huizen hebben vaak dunne waterleidingen. 
Mocht u een stortdouche willen, dan moet de waterdruk 
wel voldoende zijn. Vraag er na bij onze adviseurs.

De nieuwste HR-ketels slim gebruik 
maken van restwarmte en daardoor 
al een rendement hebben dat 
oploopt tot 109%. Vervanging kan u 
dus een flinke besparing opleveren!

Welke CV-ketel past bij u?
Om tot een goed advies te komen is het belangrijk om een aantal vragen te doorlopen. 
Deze vragen helpen u om de juiste CV-ketel te kiezen.

Hoeveel vermogen moet mijn CV-ketel hebben?
Het vermogen van een CV-ketel wordt aangegeven in kiloWatt (kW). Een CV-ketel moet een bepaalde capaciteit hebben om het huis te 
verwarmen. Wanneer de CV-ketel te weinig vermogen heeft, wordt het huis onvoldoende verwarmd. Als een CV-ketel een te groot vermogen 
heeft, wordt juist teveel energie verbruikt. Het juiste vermogen is dus erg belangrijk. Afhankelijk van de grootte en het type 
huis en de mate van isolatie wordt het vermogen van uw nieuwe CV-ketel bepaald. 
 

  Appartement Tussenwoning Hoekwoning/2-1 kap Vrijstaande woning

Vereist vermogen 11 tot 23 kW 16 tot 28 kW 16 tot 30 kW > 30 kW

Welke wensen heeft u voor warm water?
De meest verkochte CV-ketels zijn Combi-ketels. Naast het verwarmen van de woning, levert een Combi-ketel ook warm water. 
Een Combi-ketel is veel zuiniger dan een solo CV-ketel voor alleen de verwarming. U heeft namelijk geen aparte boiler of geiser nodig. 
Hoeveel warm water de CV-ketel moet leveren is afhankelijk van het verbruik en uw eigen wensen op het gebied van luxe en comfort. 

CW Waarde
De CW Waarde geeft aan hoeveel warm water de CV-ketel kan leveren. Uw nieuwe CV-ketel moet natuurlijk genoeg warm water leveren 
om bijvoorbeeld een douche te nemen. Heeft u een stortdouche? Dan heeft u een ketel nodig die veel warm water in een keer kan leveren. 
Onderstaande tabel helpt u de juiste CW-waarde te kiezen. 

CW-Waarde Kraan Douche Bad Gelijktijdig gebruik

CW3 Ja Spaardouche Nee Nee

CW4 Ja Normale douche Normaal bad Beperkt meest voorkomend

CW5 Ja Stort/regendouche Groot bad Redelijk

CW6 Ja Stort/regendouche Groot bad Goed

Energielabel voor CV-ketels:       
Met behulp van een Energielabel kunt u zien hoe milieuvriendelijk en zuinig een product is. Een CV-ketel heeft twee Energielabels: 
een voor verwarming en een voor het tapwater. 

Een A label is heel energiezuinig, het label G wordt aan energietoestellen gegeven die erg onzuinig stoken. Voor het tapwater wordt 
ook de capaciteit van het toestel weergegeven. Deze klasse is ingedeeld in S t/m XXL.

comfort

Comfort Waardes

Wist u  
dat...

Tip!
Veel verschillende fabrikanten bieden ook een  
bijpassende thermostaat van hetzelfde merk aan.  
Vraag onze productspecialisten naar ons complete  
aanbod thermostaten!
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Welke wensen heeft u voor warm water?
De meest verkochte CV-ketels zijn Combi-ketels. Naast het verwarmen van de woning, levert een Combi-ketel ook warm water. 
Een Combi-ketel is veel zuiniger dan een solo CV-ketel voor alleen de verwarming. U heeft namelijk geen aparte boiler of geiser nodig. 
Hoeveel warm water de CV-ketel moet leveren is afhankelijk van het verbruik en uw eigen wensen op het gebied van luxe en comfort. 

CW Waarde
De CW Waarde geeft aan hoeveel warm water de CV-ketel kan leveren. Uw nieuwe CV-ketel moet natuurlijk genoeg warm water leveren 
om bijvoorbeeld een douche te nemen. Heeft u een stortdouche? Dan heeft u een ketel nodig die veel warm water in een keer kan leveren. 
Onderstaande tabel helpt u de juiste CW-waarde te kiezen. 

CW-Waarde Kraan Douche Bad Gelijktijdig gebruik

CW3 Ja Spaardouche Nee Nee

CW4 Ja Normale douche Normaal bad Beperkt meest voorkomend

CW5 Ja Stort/regendouche Groot bad Redelijk

CW6 Ja Stort/regendouche Groot bad Goed

Energielabel voor CV-ketels:       
Met behulp van een Energielabel kunt u zien hoe milieuvriendelijk en zuinig een product is. Een CV-ketel heeft twee Energielabels: 
een voor verwarming en een voor het tapwater. 

Een A label is heel energiezuinig, het label G wordt aan energietoestellen gegeven die erg onzuinig stoken. Voor het tapwater wordt 
ook de capaciteit van het toestel weergegeven. Deze klasse is ingedeeld in S t/m XXL.

comfort

Comfort Waardes

Wist u  
dat...

Tip!
Veel verschillende fabrikanten bieden ook een  
bijpassende thermostaat van hetzelfde merk aan.  
Vraag onze productspecialisten naar ons complete  
aanbod thermostaten!



Bij Volta Limburg kunt u uw CV-ketel, Combi-ketel, (bad)geiser of (zonne)boiler huren of kopen. 

Kopen  Huren

Actie: naast een uitstekende service bieden wij ook het hele jaar voordeel aan door diverse acties. 
U krijgt bijvoorbeeld korting, een cadeau of gratis onderhoud. Vraag ernaar bij onze productspecialist!

Service & Onderhoud 
 
Een CV-ketel is een ingewikkelde installatie waarin veel 
samenkomt: gas, water, elektra, rookgassen en lucht. 
Onderdelen in uw CV-ketel kunnen verroesten of verslijten. 
Dit zorgt vaak voor onnodig gasverbruik of onverwachte 
storingen. Door uw CV-ketel regelmatig te laten 
onderhouden verkleint u het risico op defecten en bespaart 
u energie.

Wanneer u een CV-ketel huurt, heeft u verder geen omkijken. 
Kiest u voor koop, dan profiteert u de eerste 2 jaar van garantie 
op uw CV-ketel en op de bijbehorende onderdelen. Mocht u 
onverhoopt toch een storing aan uw CV-ketel krijgen, dan wordt 
de storing kosteloos door ons verholpen. 

Net als een auto heeft een CV-ketel onderhoud nodig. 
Onderhoud geeft zekerheid. Het verlengt de levensduur van de 
CV-ketel en u bespaart energie.

Geen omkijken bij huur
Wanneer u een CV-ketel huurt, heeft u 15 jaar lang geen 
omkijken naar de CV-ketel. Wij nemen contact met u op 
wanneer het tijd is voor onderhoud en u bent verzekerd 
van hulp bij storingen. Onderdelen die tijdens een storing of 
onderhoud vervangen moeten worden, zijn voor onze rekening. 
Bij huur kunt u dus altijd rekenen op onze hulp. Ook in het 
weekend en op feestdagen!

Onderhoud bij koop
Wanneer u een CV-ketel koopt, moet u zelf zorgen voor 
het onderhoud. U kunt ook kiezen voor een basis, comfort, 
comfort plus of comfort all-in abonnement. U heeft al een 
abonnement voor €8,25 p.m. Vraag onze productspecialist naar 
de mogelijkheden! 

De installatie: welke onderdelen vervangen wij?
Wij installeren de CV-ketel vakkundig volgens strenge 
kwaliteitseisen. Tijdens de installatie verwijdert de installateur 
de oude CV-ketel en voert deze af. Ook vervangen wij, in 
tegenstelling tot veel andere aanbieders, de bijbehorende 
onderdelen die maar een ‘ketelleven’ mee gaan, zoals de 
rookgasafvoer en het expansievat. De onderdelen zijn van 
A-kwaliteit en borgen de veilige werking. De installatie van 
een CV-ketel duurt zo’n 4 uur. Daarbij gaan we er vanuit dat het 
nieuwe toestel geplaatst wordt op dezelfde plek als de oude 
CV-ketel. 

Overdrukbeveiliging
Het overdrukventiel gaat automatische open, zodra 
de maximumwaarde van druk dreigt te worden 
overschreden. Dit is ter bescherming, zodat een 
CV-ketel niet openbarst wanneer deze niet goed 
functioneert.

Gaskraan
De gaskraan dient als afsluiter voor het gas om bij 
calamiteiten direct de gastoevoer te stoppen.

Inlaatcombinatie
De inlaatcombinatie heeft meerdere functies. Net 
als een overdrukbeveiliging wordt hij gebruikt ter 
bescherming van de installatie tegen een te hoge 
druk. Daarnaast voorkomt het onderdeel dat er water 
vanuit het warmwatertoestel terug de leiding in kan 
stromen.

Rookgasafvoerset
Via de rookgasafvoer worden de rookgassen 
veilig naar buiten afgevoerd. Voor 
extra veiligheid beugelen wij altijd de 
rookgasafvoer. Door bezuinigingen aan de 
rookgasafvoer kunnen er gevaarlijke situaties 
ontstaan zoals koolmonoxide uitstoot. Laat 
de rookgasafvoer altijd installeren door een 
gecertificeerde installateur!

Expansievat
Wanneer het water in de radiatoren verwarmd 
wordt, zet het uit. Het expansievat vangt deze druk 
verschillen op.

Thermostaat (optioneel)
Met een kamerthermostaat kunt u de temperatuur 
inregelen. Sinds de laatste jaren bestaan er steeds 
meer opties, om uw comfort te verhogen.

Vul- en ontluchting set
Om de centrale verwarming goed te laten werken 
is er voldoende waterdruk nodig. Daarvoor moet u 
jaarlijks de CV-ketel bijvullen. Om te voorkomen dat 
uw radiotoren gaan tikken door lucht in de leidingen, 
moet de installatie regelmatig ontlucht worden.

U ontvangt bovendien na oplevering twee-jaar-all-in 
garantie. Niet alleen op de ketel zelf, maar ook op de 
installatiewerkzaamheden. Binnen 2 jaar een storing? 
Gratis opgelost!

Een CV-ketel kopen of huren?

088 027 8888

klantenservice@voltalimburg.nl

voltalimburg.nl/cvketels

Wij helpen u graag verder! 
Wist u bijvoorbeeld dat Volta Limburg u ook graag adviseert 
in woningisolatie, ventilatie, zonnepanelen- en zonneboilers, 
warmtepompen en andere energiebesparende maateregelen? 
Bel of mail ons! 

Meer
wooncomfort
en minder energieverbruik 
door de juiste CV-ketel

voltalimburg.nl/cvketels

De CV-ketel is uw eigendom Geen hoge aanschafprijzen en onverwachte kosten

U betaalt eenmalig één bedrag U betaalt slechts de installatiekosten en een scherp vast bedrag per maand

Inclusief vakkundige installatie Inclusief vakkundige installatie

Volta Limburg levert en installeert U heeft gedurende de huurperiode van minimaal 6 jaar
alle apparaten met 2 jaar fabrieksgarantie geen omkijken naar uw CV-ketel

Wanneer u een Comfort plus Inclusief periodiek onderhoud, hulp bij
service & onderhoudsabonnement afsluit storingen en toestelonderdelen
profteer u van een aantrekkelijk korting 

Onze klanten zijn erg tevreden over ons
Zij geven ons gemiddeld een 8,9 van de 10!
Lees alle beoordelingen op voltalimburg.nl/feedback

Tip!
Ontvang binnen 24 uur een op maat gemaakt offerte 
via de mail of maak een afspraak met een van onze 
productspecialisten aan huis!
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