Onderhoudsabonnement
Om van een goede werking van Uw verwarmingsinstallatie verzekerd te blijven, is het gewenst dat uw
verwarmingstoestel één maal per jaar een onderhoudsbeurt krijgt. Wij stellen U voor een
onderhoudsabonnement te nemen volgens de onderstaande bepalingen. Het abonnement heeft alleen
betrekking op het verwarmingstoestel en niet op de rest van de installatie (zoals regeling, thermostaten,
buizenstelsel, expansievat, radiatoren, brandstofvoorziening, etc.).
1. Het abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar en geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar en deze omvat :
 Brandstofdruk controleren van : Voordruk, Openingsdruk, Branderdruk,
Aansteekbranderdruk
 Controleren en meten van : Ionisatie/Vlambeveiliging, Regelthermostaten, Maximaal
beveiliging(en)
 Schoonmaken brander & warmtewisselaar
 Rookgasafvoer controleren (bij gesloten toestellen ook de luchttoevoer controleren)
2. De onderhoudsbeurt zal op een door Installatiebedrijf Van der Pol BV te bepalen datum worden
uitgevoerd.
3. Bij storingen zijn wij te bereiken onder telefoonnummer 0515 - 572780 en is het eerste uur werkloon
gratis. Storingen als gevolg van natuurrampen, onoordeelkundig gebruik/bediening, vernieling,
vervuilde brandstof of niet uitvoeren van benodigde reparaties (zie punt 7) vallen niet onder dit
onderhoudsabonnement en zullen apart worden verrekend.
4. Het abonnement wordt automatisch verlengd, indien niet drie maanden vóór genoemde afloopdatum
schriftelijk wordt opgezegd. Het abonnementsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
5. De prijzen voor een jaarlijks onderhoudsabonnement staan vermeld op ommezijde en zijn inclusief
B.T.W. en voorrijdkosten. Eventuele prijsverhogingen worden volgens geldende indexen jaarlijks
aangepast.
6. Wanneer de waarde van verbruikte of vervangen materialen meer bedraagt dan € 0,50 worden de
kosten hiervan in rekening gebracht.
7. Eventuele reparaties worden pas na goedkeuring van de opdrachtgever uitgevoerd.
8. Indien het verwarmingstoestel bij aanvang van het onderhoudsabonnement ouder dan één jaar is,
wordt het verwarmingstoestel geheel gecontroleerd en worden bijkomende kosten en eventuele
reparaties apart verrekend.
Indien U een abonnement wilt nemen zoals boven is omschreven, verzoeken wij U één exemplaar aan
beide zijden in te vullen en getekend aan ons te retourneren. U ontvangt dan jaarlijks vooraf een factuur
voor het verschuldigde abonnementsgeld en Uw toestel(len) worden jaarlijks in onze onderhoudsroute
meegenomen.

Naam
Adres
PC & Woonplaats
Telefoonnummer
Merk toestel

:________________________________________ Installatiebedrijf van der Pol BV
:________________________________________ De Ward 39
:________________________________________ 8701 MB Bolsward
:________________________________________
:________________________________________

Handtekening

:

Datum

:___________________________ 2017

Onderhoudsabonnement

Onderstaande prijzen zijn inclusief B.T.W. en gebaseerd op een één-jaarlijks onderhoudsbeurt per toestel.
Voor alle abonnementen gelden de voorwaarden zoals aangegeven op de voorzijde van dit blad. Gelieve
hieronder het toestel (of de toestellen) in te vullen waarvoor U een onderhoudsabonnement wilt afsluiten.
Aantal
toestellen

Soort Toestel

Maximale
vermogen

Prijs per
stuk/jaar

Totaal

Oliegestookte CV-ketel

<45 kW

€ 107,90

€

Hoog rendement CV-ketel

<45 kW

€ 73,36

€

Gas-boiler

<30 kW

€ 38,14

€

Keuken/bad geiser

<30 kW

€ 32,88

€

Lucht heater

<45 kW

€ 84,70

€

Gaskachel

<15 kW

€ 33,61

€

Moederhaard

<45 kW

€ 73,36

€

Mechanische ventilatie

nvt

€ 41,85

€

WTW Unit

nvt

€ 70,80

€

Merk / Type toestel

Totaal inclusief 21% B.T.W.
Valt Uw toestel niet onder een van voor genoemde omschrijvingen dan zijn wij altijd bereid een
vrijblijvende offerte voor onderhoud van Uw verwarmingstoestel te maken.
Wij verzoeken U één exemplaar getekend op te sturen naar :
Installatiebedrijf Van der Pol BV
De Ward 39
8701 MB BOLSWARD
installatie@v-d-pol.nl
(Wijzigingen in het B.T.W.-tarief zullen automatisch worden doorberekend)
(09012017)

