
Reactie Nefit op vragen RTL Nieuws 09-01-2018 
 
Wij begrijpen heel goed dat mensen zich zorgen maken of dat ze het gevoel hebben dat hun toestel 
niet veilig is. Wij vinden elk gebrek dat aan onze producten wordt geconstateerd uitermate vervelend, 
maar kunnen in alle openheid stellen dat iedere twijfel aan het product door ons uitvoerig is en wordt 
onderzocht, door onszelf en in nauw contact met KIWA en NVWA. Hieruit is gebleken dat een toestel 
waarvan de brander op de juiste manier is gesloten en dat volgens de voorschriften wordt 
onderhouden geen verhoogd risico voor de gebruiker en zijn omgeving kent. Dit geldt ook als de 
warmtewisselaar of een ander onderdeel defect is. 
 
Er zijn ons 12 gevallen van brandschade bekend bij de 128.000 ketels die we van dit type hebben 
verkocht. Dat zijn er 12 teveel en we doen er dan ook alles aan om een volgend brandgeval te 
voorkomen. Wij gaan voor absolute zekerheid. In overleg met de NVWA is afgesproken dat eind 2018 
alle branders zijn vervangen, tijdens regulier onderhoud aan de ketel. Daarom is het ook zo belangrijk 
dat mensen hun ketel periodiek laten controleren. 
Daarnaast is gebleken dat de warmtewisselaar bij dit type toestel eerder kapot gaat dan verwacht.  
Dat vormt geen risico voor de veiligheid, maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Deze onderdelen 
worden in dat geval onder garantie vervangen.  
 
Hoewel de toestellen dus veilig zijn, begrijpen wij het als de gebruiker desondanks de voorkeur aan 
een geheel nieuw toestel geeft. Wij bieden dan een inruilbedrag voor het oude TopLine toestel (2006-
2009) van ruim de helft van de prijs van een nieuw Nefit-toestel.    
 
 
Vragen en antwoorden 
 

1) Hoeveel warmtewisselaars van Topline cv-ketels (met 2,5 profiel) heeft Nefit vervangen vanaf 
2006 tot heden? (Graag per kalender jaar de aantallen doorgeven) 

 
Antwoord: 
 
Er zijn tussen 2006 en 2010 128.090 van dit type TopLine toestellen verkocht in Nederland. Er 
zijn in de loop der jaren meer warmtewisselaars kapot gegaan dan wij verwacht hadden. Dat 
hoort niet, maar daarbij is er geen concreet gevaar voor enige gevolgschade buiten het apparaat. 
Dit is gebleken uit eigen onderzoek en uit onderzoek van het KIWA en de beoordeling door de 
NVWA.  Het is een zogenoemd functionaliteitsgebrek en daarom worden deze wisselaars onder 
garantie vervangen. Met de brandervervangingsactie hebben we installateurs hiervoor extra 
aandacht gevraagd. Mede hierdoor is het aantal vervangen wisselaars in 2017 sterk gestegen.  
 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Vervangen 
wisselaars 

1 2 6 20 16 195 138 1298 4166 6634 12184 301 

 
            

 
2) Wat zijn de voornaamste redenen geweest voor het vervangen van de warmtewisselaars van 

de Topline 2006-2009 
 
Antwoord:  
Vervanging van een defect onderdeel is een standaardprocedure, niet alleen voor deze 
toestellen. Wij geven 10 of 15 jaar garantie op dit onderdeel afhankelijk van het toesteltype. 
De reden voor vervanging was gelegen in de kwetsbaarheid van het betreffende onderdeel.   
 

            Subvragen: 
a) In hoeveel gevallen was er sprake van brandschade binnen de mantel 
 
Anwoord:  



Bij in totaal 63 gemelde gevallen is er smelt- of schroeischade geconstateerd in het 
toestel veroorzaakt door een defecte wisselaar. Dit wordt door warmte veroorzaakt en 
niet persé door brand.  
 
b) In hoeveel gevallen was er sprake van brandschade buiten de mantel 
 
Antwoord:  
Er zijn ons 8 gevallen bekend waarbij de smeltschade aan de buitenkant van het toestel 
zichtbaar was. Er zijn ons geen gevallen bekend waarbij er sprake is van brandschade 
buiten het toestel als gevolg van een defecte wisselaar. 
 
c) In hoeveel gevallen was er sprake van lekkage van koolmonoxide tot buiten de 

mantel 
 
Antwoord:  
Er is ons één geval bekend waarbij de gebruiker dit claimt. Dit geval is onderzocht door 
een onafhankelijke deskundige (KIWA) die koolmonoxidelekkage buiten het toestel als 
gevolg van een defecte warmtewisselaar heeft uitgesloten.  
Het ontwerp van het toestel sluit koolmonoxidelekkage buiten het toestel door een defect 
warmtewisselaar uit, ongeacht de weersomstandigheden. KIWA heeft in en buiten de 
branche een gedegen reputatie. Teneinde de juistheid van de conclusies boven twijfel te 
verheffen zijn wij bereid het onderzoek te laten toetsen door een ander gerenommeerd 
onderzoeksbureau (bijvoorbeeld TNO). De opdracht mag voor onze rekening door RTL 
Nieuws worden verstrekt.   

 
 

3) Vanaf eind 2009 heeft Nefit het profiel van de warmtewisselaar van de Topline cv-ketels 
aangepast naar 6mm, waarom zijn toen niet de wisselaars van Topline-serie 2006-2009 
vervangen? 
 
Antwoord: 
De wisselaar, ook al is deze defect, brengt geen verhoogd risico met zich mee voor de 
veiligheid van de gebruiker en zijn omgeving, waardoor een preventieve vervangingsactie niet 
aan de orde is. Helaas blijkt de levensduur voor een deel van deze wisselaars in praktijk 
korter dan voorzien. Een defecte wisselaar wordt standaard onder garantie vervangen.  
 
Het is gebruikelijk, om de lopende producten continu te verbeteren. Wij hebben door 
marktobservatie vastgesteld, dat het topprofiel van de series uit 2006-2009 verbeterd kan 
worden. Dat hebben we in 2010 in de lopende productie aangepast. 
 
 

4) In 2012 heeft Nefit de wisselaars van de Topline met de B3L-Branders teruggeroepen 
vanwege het doorzakken van het profiel en de kans op brandschade agv rookgaslekkage. 
Waarom zijn toen de warmtewisselaars met de B3M branders niet vervangen? 
 
Antwoord:  
De B3L is een ander type toestel.  
Het profiel B3M is geometrisch anders en sterker dan het profiel van de B3L en wordt minder 
sterk belast omdat de wisselaar minder vermogen heeft. Er is uitgebreid berekend, 
gesimuleerd en getest. We hebben een duidelijke conclusie kunnen trekken, dat deze 
wisselaar weliswaar gevoelig is voor een gelimiteerde rookgaslekkage maar dat deze 
wisselaar geen veiligheidsrisico vormt. Deze bevindingen zijn ook met de NVWA gedeeld. In 
het geval dat een wisselaars gelimiteerde rookgaslekkage toont, wordt die vervangen onder 
de geldende 15 jaar garantievoorwaarden.  

 
5) Begin 2016 was bij Nefit een geval bekend van het doorzakken van een warmtewisselaar 

(casus Noordwijkerhout uit WOB-verzoek ‘koolmonoxidevergiftiging”) waar sprake was van 
rookgaslekkage. December 2016 antwoord Nefit op vragen van de NVWA dat de 



warmtewisselaar van de B3M serie “niet knikken” Waarom heeft de bovengenoemde casus 
niet meegenomen in de beantwoording van de vragen van bij de NVWA? 
 
Antwoord:  
Alle faalwijzen zijn door ons aan de NVWA gerapporteerd (in 2016), inclusief het  doorbuigen 
van de wisselaar van de B3M. De casus Noordwijkerhout is bij de beantwoording niet 
meegenomen omdat het vermeende probleem niet heeft kunnen voortkomen uit het 
doorbuigen van de warmtewisselaar. Knikken is een ander verschijnsel dan doorbuigen en 
treedt niet op bij B3M. Het ‘’buig- en knikmoment’’ wordt in ons antwoord aan de NVWA 
benoemd. We lichten dit indien gewenst graag verder toe.    

 
6) Bij RTL Nieuws zijn meerdere gedocumenteerde gevallen bekend van warmtewisselaars die 

door Nefit zijn vervangen van < december 2016 vanwege het doorzakken van het profiel van 
de warmtewisselaar van het B3M toestel. Waarom zijn die gevallen niet meegenomen in de 
beantwoording van de vragen van de NVWA december 2016? 
 
Antwoord:  
Deze gevallen zijn niet meegenomen in de beantwoording omdat de wisselaar, ook al is deze 
defect, geen verhoogd risico van schade voor de gebruiker en zijn omgeving met zich 
meebrengt en melding aan de NVWA derhalve niet noodzakelijk is. Helaas blijkt de 
levensduur voor een deel van deze wisselaars in praktijk korter dan voorzien. Een defecte 
wisselaar wordt standaard onder garantie vervangen. In 2016 en zijn alle mogelijke oorzaken 
aan de NVWA gemeld ook het doorbuigen van de wisselaar van de B3M.  
 

7) Februari 2017 brengt Nefit in samenspraak met de NVWA een waarschuwing naar buiten mbt 
de Topline 2006-2009 waarin de branders en branderklep allemaal vervangen dienen te 
worden vanwege brandrisico doordat de branderklemmen door installateurs niet goed 
gesloten worden. Nefit maakt melding van 180 brand incidenten waarbij in een tiental 
gevallen sprake was van brand buiten de mantel. In hoeveel gevallen was de wisselaar krom 
getrokken en is de wisselaar door nefit vervangen. 
 
Antwoord: 
De 180 gevallen die u noemt, houden verband met onjuist gesloten branderklemmen en 
staan derhalve los van krom getrokken wisselaar. Er zijn ons geen gevallen van brand 
bekend waarbij de oorzaak lag in een probleem met de wisselaar.  

 
8) Bij RTL nieuws zijn meer dan tweehonderd gevallen bekend dat Nefit de warmtewisselaar 

van de B3M toestellen heeft vervangen vanwege het kromtrekken van het aluminiumprofiel 
en rookgaslekkage. Bedrijven zoals Nefit zijn wettelijk verplicht melding te maken van 
onveilige producten bij de NVWA en een RAPEX melding te doen. Heeft Nefit melding 
gemaakt bij de NVWA en een Rapex melding gedaan vanwege het op grote schaal 
vervangen van warmtewisselaars B3M agv het kromtrekken en agv daarvan weer het 
ontstaan van rookgaslekkage? Zo ja wanneer is die melding gedaan. Zo nee waarom niet? 
 
Antwoord:  
Op 14-7-2016 hebben wij alle faalwijzen gerapporteerd aan de NVWA. Er is toen vastgesteld 
dat het veiligheidsrisico de oude (versie 1) brander betreft, niet de wisselaar; Voor de brander 
is op 2 februari 2017 een preventieve vervangingsactie gestart, inclusief RAPEX melding door 
de NVWA. De wisselaar, ook al is deze defect, brengt geen verhoogde gevaarzetting met zich 
mee, waardoor melding aan de NVWA of een RAPEX-melding hiervoor niet aan de orde is.  
 
 

9) In Nederland zijn er 128.090 stuks van de bewuste Topline ketels verkocht. Onze 
deskundigen van C+B advies en expertise adviseert gebruikers het toestel zo spoedig 
mogeijk te vervangen vanwege risico op brand en het risico op koolmonoxide vergiftiging. 
Wat is de reactie van Nefit op dit advies? 
 
Antwoord:  
Een toestel waarvan de brander op de juiste manier is gesloten en dat volgens de 
voorschriften wordt onderhouden kent geen verhoogd risico voor de gebruiker en zijn 



omgeving. Dit geldt zelfs als de warmtewisselaar defect is. Koolmonoxidelekkage buiten het 
toestel door een defecte wisselaar is uitgesloten.  
 
In februari 2017 hebben we opgeroepen de originele brander te vervangen bij regulier 
onderhoud. Regulier onderhoud moet minimaal eens per 2 jaar plaatsvinden. Bij onderhoud 
worden de brander en de wisselaar standaard gecontroleerd op dichtheid. Zelfs een minder 
alerte gebruiker wordt hierdoor gevrijwaard van elk risico. 
Wij juichen overigens het advies van C+B om vaker onderhoud te laten uitvoeren toe.   
 
Wordt een defect geconstateerd aan de wisselaar dan wordt deze onder garantie vervangen. 
Geeft de gebruiker desondanks de voorkeur aan een geheel nieuw toestel, dan ontvangt de 
gebruiker van Nefit een inruilbedrag voor het oude TopLine toestel (2006-2009) van ruim de 
helft van de prijs van een nieuw Nefit-toestel.    
 
 
Algemene opmerking 
Ons is opgevallen dat het rapport waarop u uw item wenst te baseren niet in alle opzichten 
even deugdelijk oogt. De schadelijke gevolgen voor ongeclausuleerde verwijzing kunnen 
echter immens zijn. Het lijkt ons op zijn plaats u op voorhand hierop te wijzen aangezien wij 
willen voorkomen achteraf met u in debat te moeten omtrent de vraag voor wiens rekening 
deze moet komen. 

 
 


