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ONDERHOUDSABONNEMENT
CV onderhoud, belangrijker dan u denkt!
Met onderhoud aan uw CV ketel voorkomt u storingen en wordt ook de levensduur van uw
ketel verlengd. Bovendien werkt uw ketel er zuiniger door. Met een onderhoudsabonnement
onderhouden wij jaarlijks uw ketel, dus sluit daarom een onderhoudsabonnement af.
Uw CV ketel onderhouden is geen overbodige luxe
Een CV ketel is een ingewikkeld apparaat. Onderdelen van uw ketel kunnen verroesten, slijten of
verkeerd ingesteld zijn. Dit valt u waarschijnlijk niet op. Toch zorgt dit vaak voor onnodig gasverbruik
of storingen. Met een onderhoudsabonnement blijft u deze problemen vaak voor. Ook zal de ketel
langer meegaan, wat in deze tijd geen overbodige luxe is!
_________________________________________________________________________

Keuze abonnementen
Onderhoud
Nr.
10
11
12
15
25
20
21

Omschrijving
C.V. / Combi - ketel
Direct gestookte gas boiler / geiser
Direct gestookte heater
Warmte pomp ( bron )
Lucht/water warmte pomp ( controle )
MV unit
WTW unit, incl. vervangen filters

Service en onderhoud
Nr.
Omschrijving
60
C.V. / Combi - ketel
90
Direct gestookte gas boiler / geiser
95
Direct gestookte heater

prijs per jaar
€ 67,30
€ 48,80
€ 73,77
€ 160,00
€ 69,88
€ 28,44
€ 67,30

prijs per jaar
€ 108,45
€ 87,89
€ 119,36

Full service en onderhoud
abonnementen voor nieuwe installaties door ons aangelegd en jonger dan 2 jaar
Nr.
Omschrijving
prijs per jaar
30
C.V. ketel 5 jaar garant contract
€125,00
40
WTW unit 5 jaar garant contract
€125,00

Algemene voorwaarden
 De abonnementen omvatten het jaarlijks onderhoud volgens voorschriften fabrikant.
 Het eerste onderhoud dat wordt uitgevoerd is in combinatie met een service check, hier wordt
bij het eerste bezoek voorrijkosten, materiaal en kosten van de monteur in rekening gebracht.
 Voor onderhoud wordt telefonisch afspraak gemaakt.
 Prijzen per jaar incl. BTW.
 Bij onderhoud particulier geldt een contante betaling of via de mobiele pin automaat bij onze
monteur
 Bij bezoek dienen de toestellen voor onderhoud of reparaties goed bereikbaar te zijn.
 Heaters moeten volgens VCA-normen en VCA-veiligheden bereikbaar zijn.
 Storingen die na 21:00 bij ons binnen komen worden de andere dag in behandeling genomen
 Voorrijkosten worden alleen in rekening gebracht als u na een gemaakte afspraak voor
onderhoud of reparatie niet thuis blijkt te zijn.
 Bij onverhoopt fabrieksbezoek bij ernstige storingen of waar onze monteur niet aan uit komt
dienen wij eventuele kosten van fabrikant aan U door te berekenen.
 Storingen die worden veroorzaakt door derden c.q. weersomstandigheden worden in
rekeningen gebracht.
 Onderhoud binnen een straal van 30 kilometer wordt er geen voorrijkosten berekend, binnen
een straal van 45 kilometer berekenen wij voorrijkosten van € 35,00 incl BTW.
 Buiten een straal van 45 kilometer doen wij geen onderhoud.
 Verhoging prijzen boven 5% worden schriftelijk medegedeeld.
 Beiden partijen kunnen op ieder gewenst moment het abonnement schriftelijk beëindigen.
 Wij behouden ons het recht zo nodig de onderhoudsprijs te herzien / indexeren volgens
UNETO – VNI advies

Bijkomende voorwaarden per abonnement,
Onderhoud toestellen
 24-uur service voor storingen; waarbij de materialen, uurloon en voorrijkosten berekend
worden.
Service en onderhoud
 Het abonnement omvat het jaarlijks onderhoud en 24-uur service voor storingen,
waarbij geen voorrijkosten en 1 service uur per bezoek p/j
 Alleen materiaal wordt aan u doorberekend.
 Geldig alleen bij storingen in het toestel.
 Indien door derden de installatie wordt/is aangepast zal het contract vervallen
Full service en onderhoud
 Abonnementen voor nieuwe installaties door ons aangelegd en jonger dan 2 jaar
 Het abonnement omvat het jaarlijks onderhoud en 24-uur service voor storingen,
waarbij de materialen, uurloon en voorrijkosten niet berekend worden
 Contract wordt aangegaan voor 5 jaar, dus prijsvast
 Indien door derden de installatie wordt/is aangepast zal het contract vervallen
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:
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@

Voorkeur maand onderhoud :

Gegevens abonnementskeuze en toestel(len):
Abonnement

Merk Toestel

Type

Bouwjaar

1
2
3
4
5

Voor akkoord:
Datum: . . - . . - . . . .

Brabant Service Techniek B.V.

Inschrijfformulier opsturen in ongefrankeerde enveloppe naar:
Brabant Installatie Techniek B.V.
Antwoordnummer 45
4700 VB ROOSENDAAL

