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Onderhouds contract CV ketel Gewoon Warm
5 redenen voor cv ketel onderhoud.
Onderhoud laat de cv ketel zo goed en veilig mogelijk werken. Zo gaat je verwarmingsketel langer mee. En
bespaar je stookkosten.
Een goed onderhouden cv ketel:
1. Heeft minder kans op storingen.
2. Gaat langer mee.
3. Geeft een hoger rendement, dat scheelt stookkosten.
4. Verbrandt gas beter, dat is beter voor het milieu.
5. Is veiliger en stoot minder CO2 uit.
Met een onderhoudscontract bent u verzekerd van tweejaarlijks professioneel onderhoud van uw cv-ketel.
Zelfs ketels van 10 jaar oud nemen wij in onderhoud. Zo bent u altijd zeker van warm water en een warm
huis.
Service en Onderhoud 5,95 euro per maand. (maandelijkse automatische Incasso).
Wat is inbegrepen:
• Onderhoudskosten volledig gedekt.
•
•

Tweejaarlijks onderhoud** aan geiser of boiler en/of cv-installatie.
Pakking(en) die nodig zijn om uw ketel schoon te maken.

•
•

Bij storingen komen wij binnen 24 uur om probleem te bekijken en indien mogelijk op te lossen.
Voorrijkosten (indien het binnen een straal van 35 kilometer is vanaf vestiging Eek
installatietechniek Enschede.)

Werkzaamheden die niet in het onderhoudscontract zijn inbegrepen:
• Het ontluchten en bijvullen van de installatie buiten tweejaarlijks onderhoud.
• Het inregelen van de temperatuursregeling buiten tweejaarlijks onderhoud.
•
•

Werkzaamheden in verband met lekkage.
Het ontkalken van de warmtewisselaar en boiler.

•

Materiaal kosten indien er defecte onderdelen moeten worden vervangen.

•
•

Uurloon en voorrijkosten wanneer wij defecte onderdelen moeten vervangen.
Het vervangen van het expansievat.

•

Ontstoppen van condensafvoer C.V. ketel

Het onderhoudsabonnement geldt voor tenminste 2 jaar en gaat direct in na aanmelding. Zonder schriftelijke
opzegging wordt het daarna per kalenderjaar verlengd. Het onderhoudscontract en eventueel gebruikte
materialen worden achteraf in rekening gebracht.
De prijzen voor het contract worden jaarlijks herzien en eventueel verhoogd met het landelijk indexcijfer.
Onderhoudscontract aanvragen:
Naam: ...........................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Postcode: ......................................................................................................................................
Woonplaats: .................................................................................................................................
Telefoon: ......................................................................................................................................
Emailadres: ..................................................................................................................................
Rekeningnummer: ........................................................................................................................
(Wij hebben uw betaalgegevens nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Na inspectie van uw cv-ketel gaat u pas
betalen. U betaalt d.m.v. een maandelijks automatische incasso)

Ja, ik ga akkoord met de voorwaarden

HANDTEKENING:

DATUM:

