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Ben jij Ready voor 

Het Nieuwe Verwarmen?
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Klaar voor de energietransitie 
met het Daikin Warmtepomp 
Partner Programma 

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling een transitie naar een CO₂ neutrale 
energievoorziening in . Daikin Nederland onderschrijft die ambitie volledig. 
Duurzaamheid zit in het DNA van onze organisatie en Daikin is in de energietransitie 
dan ook partner voor overheid, installateurs, adviseurs en eindgebruikers. We 
nemen onze verantwoordelijkheid als koploper in technologie en delen actief 
kennis en informatie.

Ben jij ook klaar voor Het Nieuwe Verwarmen?
Wij maken ons op voor de energietransitie. Dat doen we op onze Daikin manier: met focus op topkwaliteit en 
topprestaties. Wij zoeken partners die samen met ons op topnivo kunnen presteren. Installatiebedrijven, die hun 
kans grijpen zich nu te ontwikkelen om straks klaar te zijn voor de vele kansen die de transitie naar de nieuwe manier 
van verwarmen met zich meebrengt. 
Met het Daikin Warmtepomp Partner Programma, bieden wij cvinstallateurs, aircoinstallateurs en/of 
installateurs van warmtepompen, een complete set aan voordelen om samen met Daikin topprestaties te leveren. 
Ga jij samen met ons de transitie aan?

Daikin Warmtepomp Partner Programma

Marktleider die verantwoordelijkheid 
neemt voor verduurzaming en 
vooruitgang

Creëren van 
consumentenvraag 
naar warmtepompen

Zeer compleet 
assortiment aan 
warmtepomp oplossingen

Volledig Daikin Warmtepomp 
Partner opleidingstraject

Met zorg samengestelde commerciële 
en technische ondersteuning

Lead programma: 
gekwali� ceerde, warme 
leads van consumenten 
voor directe opvolging
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Marktleider die verantwoordelijkheid neemt 
voor verduurzaming en vooruitgang

 › Daikin is voorloper in warmtepomptechnologie sinds 1958
 › Reeds zo’n 300.000 warmtepompen wereldwijd  
geïnstalleerd sinds de lancering van de Daikin Altherma 
warmtepomp in 2006

 › In Europa, voor Europa: met eigen R&D en productie
locaties in Europa, zijn we in staat snel en adequaat, in te 
spelen op lokale marktbehoeften en marktontwikkelingen

 › Altijd mee met de laatste technologie ten behoeve van 
duurzame klimaatoplossingen en hogere efficiëntie

 › Groot aantal referentie projecten die consumenten  
kunnen helpen bij hun keuze voor een Daikin oplossing 
 

 

Creëren van consumentenvraag naar 
warmtepompen

 › Voorlichting over en kennis van warmtepompen  
vergroten bij consumenten. Daikin investeert in 
bekendheid met marketingcampagnes rondom schaatsen 
als trotse hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse 
Schaats Bond (KNSB)

 › Consumenten zowel on als offline meenemen in 
hun zoektocht naar nieuwe, duurzame verwarmings 
oplossingen

 › Consumenten bijstaan in hun keuze bij vervanging van de 
cvketel, renovatie en nieuwbouwplannen

 › Daikin heeft een eigen consumenten call center waar 
eindgebruikers terecht kunnen voor vragen en/of meer 
informatie 

 › Actieve inzet van de Daikin Infowheels: onze mobiele 
showroom is ook beschikbaar voor onze Warmtepomp 
Partners  
 

 

Zeer compleet aanbod Daikin warmtepomp 
oplossingen

 › Daikin biedt lucht/lucht, lucht/water, bodem/water, water/
water en hybride warmtepompen. Zo is er altijd een 
passende Daikin oplossing

 › Alle Daikin warmtepomp producten worden met grootste 
zorgvuldigheid ontworpen, geproduceerd en geleverd, en 
voldoen aan de laatst gestelde eisen

 › Daikin biedt de Nederlandse consument de stilste 
warmtepomp in zijn klasse

Volledige Warmtepomp Partner 
opleidingstraject

Ons eigen opleidingsinstituut, de Daikin Academy, maakt 
het mogelijk het volledige Daikin Warmtepomp Partner 
trainingstraject te doorlopen. Daikin biedt on en offline:
 › FGas trainingen via vaste gespecialiseerde partners
 › Technische trainingen Warmtepomp Basis en Warmtepomp 
Expert

 › Commerciële trainingen over o.a. de ontwikkelingen in de 
verwarmingsmarkt 
 

 

Met zorg samengestelde commerciële en 
technische ondersteuning

 › Business Portal waar u alle gedetailleerde informatie vindt 
over producten, documentatie, en specifieke software. Ook 
kunt u hier vragen stellen over uw systeem

 › Complete technische ondersteuning via: 
 • Daikin Monitoringservice 
 • Ondersteuning vanuit het Daikin Field Service team 
  om u onsite bij te staan bij installaties en onderhoud 
 • 2e lijns support vanuit het Daikin Field Service Team: 
  uitgebreide landelijke dekking en korte lead times

 › Aantrekkelijke garantievoorwaarden 
 • Marktconforme standaard garantie  
 • Systeemregistratie voor gratis garantieverlenging  
 • Garantieverlenging tot 8 jaar mogelijk

 › Keuze uit verschillende onderhoudspakketten om én de 
levensduur van installaties te verlengen én de exploitatie
kosten minimaal te houden

 › Inhouse duurzaamheidsadvies voor vragen over  
certificeringen en subsidies 
 

 

Lead programma: gekwalificeerde, warme  
leads van consumenten voor directe  
opvolging

Daikin communiceert met eindgebruikers, begeleidt hen in 
hun klantenreis en licht hen zo goed en volledig mogelijk 
voor over de geschikte oplossing voor hun situatie. Wij 
geven een inschatting van de investering en van de subsidie 
mogelijkheden. Via 1:1 telefonisch contact vanuit het Daikin 
consumenten contact center zijn we in staat de consument 
met persoonlijke aandacht te ondersteunen. Wanneer de 
lead zo concreet is dat de consument overtuigd is van 
een Daikin warmtepomp doen wij beroep op ons partner 
netwerk om de installatie te verzorgen.



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin 
heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de 
inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 
directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/
of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. 

Gedrukt op chloorarm papier. 

Daikin Nederland Bel 088 32 5 55, stuur een email naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificerings
programma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), hydronische 
warmtepompen, ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met 
variabele koudemiddelstroom (VRF). Geldigheid van certificaat 
controleren: www.euroventcertification.com

Ben jij of een specialist in de cvketel markt, 

een airco installateur en/of reeds een 

warmtepomp installateur? Breid nu je kennis 

en diensten portfolio uit zodat ook jij straks 

kan meehelpen aan de energietransitie.

› Meld je aan voor het Daikin warmtepomp partner 
programma via marketing@daikin.nl

› De Daikin accountmanager neemt contact met je op voor 
een verdere toelichting op het programma

› Je krijgt een persoonlijk voorstel voor het Daikin 
onboarding traject

› Je bespreekt samen met onze accountmanager de 
doelstellingen en de vorm van ondersteuning afhankelijk 
van jouw behoefte

Samen aan de slag: 
Ben jij klaar voor het 
nieuwe verwarmen?

Klaar voor topprestaties? We kijken uit naar een succesvolle samenwerking!

Bekijk hier de video over de topprestaties van de Daikin Warmtepomp 
Partner en onze nationale schaatsheld, Sven Kramer


