
Daikin heeft speciaal voor het bestelgemak van haar klanten de Daikin 
Dealershop: altijd en overal online uw bestellingen plaatsen en offertes 
maken voor airconditioning- en verwarmingssystemen. Op deze manier 
maken wij het voor u nog makkelijker en houdt u tijd over voor andere 
zaken.

Voordelen van de Daikin Dealershop:

 › 24/7 bestellingen online plaatsen, 
vanaf welke locatie dan ook.

 › Online offertes maken en de 
beschikbaarheid van de producten 
bekijken.

 › Geen wachttijden. 

 › Eenvoudig schakelen tussen de bruto 
adviesprijzen en nettoprijzen.

 › De status van uw bestellingen 
controleren of de historie weergeven.

 › Toegang tot speciale Daikin Deals.

Daikin Dealershop

Voor het plaatsen van uw online bestellingen en het maken  
van offertes, kunt u zich aanmelden via:  

daikindealershop.nl

80°C-45°C 0°C

Daikin Nederland Bel 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl.

Heeft u vragen over uw online bestelling? 
Neem dan contact op met onze collega's van Logistiek per telefoon op 085 324 54 70 of per e-mail op orders@daikin.nl.



Daikin biedt haar klanten een unieke besteltool voor het eenvoudig en 
online bestellen van Daikin onderdelen. 

Voordelen van de E-Parts Onderdelenwebshop:

 › U kunt 24/7, 365 dagen per jaar, online Daikin 
onderdelen bestellen via uw PC, tablet of 
smartphone. 

 › In slechts 5 stappen is uw bestelling voltooid. 
Selecteer de benodigde onderdelen vanuit 
de 'exploded view' tekening en plaats deze 
in uw winkelmand. 

 › U kunt online de prijs en de beschikbaarheid 
van het onderdeel bekijken. Zo heeft u altijd 
inzage in de voorraad en kunt u direct het 
onderdeel bestellen en verder gaan met uw 
planning. 

 › U kunt online offertes maken.

Daikin E-Parts  
Onderdelenwebshop

24/7 en online uw Daikin onderdelen bestellen vanaf uw laptop,  
tablet of smartphone? U kunt zich aanmelden via:  

daikin.nl/E-parts

Onderdelen: 06 12 77 33 65

Daikin Nederland Bel 088 324 54 90, stuur een e-mail naar onderdelen@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/E-parts.

Heeft u vragen over onderdelen?
Neem dan contact op met onze collega's van Onderdelen via de WhatsApp service op       06 12 77 33 65.


