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Samarbejdsaftale  

angående 

opstart, inklusive idriftsættelse og indregulering, 

af Bosch gaskedler 

mellem 

Robert Bosch A/S 
Thermotechnology Division 
Telegrafvej 1 
DK - 2750 Ballerup 
Tlf. 44898480 
CVR-nr. 55112819 
(herefter Bosch) 

og 

VVS-installatør: 

Adresse: 

Post nr./by: 

Telefon nr.: 

CVR-nr.: 

Autorisations-nummer: 
(herefter Installatøren) 

Kundens navn: 

Installations-adresse: 

Post-nr. og by: 

Telefonnummer: 

Kedeltype: 

Dato for anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen: 
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Ønsket opstarts-dato: 

Hermed er det mellem Bosch og Installatøren aftalt, at den/de ovennævnte gaskedel/-
kedler, som er omfattet af denne aftale, bliver startet op efter følgende retningslinjer og i 
henhold til Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer, Bkg. nr. 247 fra den 26. 
marts 2018 (herefter BSG). 

Pkt. 1 
Installatøren skal anmelde gasinstallationen til Sikkerhedsstyrelsen inden opstart. 

Pkt. 2 
Denne aftale skal udfyldes af Installatøren og sendes per email VPservice@dk.bosch.com 
til Bosch sammen med dokumentation for ovennævnte anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen 
senest 6 hverdage før den ønskede opstarts-dato. Bosch kontakter herefter 
Installatøren med henblik på at aftale den endelige dato for opstart. 

Pkt. 3 
Installatøren skal sørge for adgang til gasinstallationen på den aftalte opstarts-dato, jf. Pkt. 2, 
samt for, at gasinstallationen er klar til opstart.  

Pkt. 4 
Gasinstallationen skal være tæthedsprøvet af Installatøren i henhold til ovennævnte BSG og 
konstateret tæt inden opstart. 

Pkt. 5 
Når ovennævnte er foretaget, så foretager Bosch et opstarts-besøg på installations-
adressen, hvorunder Bosch opstarter, idriftsætter og indregulerer gasinstallationen i 
henhold til Boschs installations- og vedligeholdelsesvejledning for den pågældende 
kedeltype. Ved samme opstarts-besøg instruerer Bosch kunden (eller brugeren) i 
gaskedlens brug og betjening. Gasinstallationen som helhed bliver vurderet, og det bliver 
kontrolleret, om den overholder den ovennævnte BSG. Hvis Bosch opdager 
uregelmæssigheder eller mangler på gasinstallationen, vil Bosch straks kontakte 
Installatøren med henblik på udbedring, og dette vil blive anført på opstarts-rapporten, 
som Bosch udfylder under opstarts-besøget.  

Pkt. 6 
Bosch har udelukkende ansvaret for opstarten af gaskedlen og ikke for gasinstallationen som 
helhed, herunder ikke for rør, ventiler, afløbsinstallationen, aftræk, el-tilslutning samt fejl og 
mangler ved installationen. 
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Ballerup, den      [Indsæt sted], den        

For Robert Bosch A/S: For Installatøren: 

_________________________ _______________________________ 
[Indsæt jobtitel og navn] [Indsæt jobtitel og navn] 

_________________________ 
[Indsæt jobtitel og navn] 

NB! Vær opmærksom på evt. 2 underskrivere for hver af parterne! 
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