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Bepalingen
Het onderhoudscontract geldt alleen voor combiketels of cv-ketels in combinatie
met een geiser of boiler en zal ingaan na het eerste onderhoudsbezoek.
Het onderhoudscontract kost € 95,00 per ketel per jaar.
De hierboven genoemde totaalprijs is incl. BTW en voorrijkosten en excl. onderdelen (21% BTW).
Onder het contract worden 1 keer per jaar de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
* Controleren van het toestel.
* Schoonmaken en eventuele pakkingen vervangen.
* Afstellen en indien nodig een rookgas-analyse.
* Controle op gasdichtheid.
Tussentijdse storingen worden opgelost zonder dat hiervoor uurloon en voorrijkosten 			
in rekening gebracht worden.
Het onderhoudscontract wordt afgesloten voor uw toestel. Dit houdt in dat de kosten voor
reparatie van de randapparatuur en/of installatieonderdelen voor uw eigen rekening komen.
U dient zelf de ketel te resetten en de waterdruk bij te houden.
Storingen die veroorzaakt worden door gebeurtenissen buiten het toestel, zoals lekkage,
blikseminslag e.d. vallen buiten het onderhoudscontract. In die gevallen worden uren,
voorrijkosten en verbruikt materiaal in rekening gebracht.
Indien de ketel niet door ons is geplaatst, vindt eerst een inspectie plaats.
Als de ketel in orde is of door ons in orde gemaakt is, kan het contract binnen een jaar na
het moment van inspectie afgesloten worden. De kosten van de inspectie (uren,
voorrijkosten en verbruikt materiaal) vallen buiten de prijs van het onderhoudscontract.
Prijzen van luchtverwarming, gevelkachels, ketels van meer dan 43 kilowatt en/of losse geisers
zijn op afspraak. Langenberg van Roij Installatietechniek levert bij het eerste onderhoudsbezoek 		
een logboek waarin gegevens ingevuld worden bij onderhoud en storingen, dit logboek blijft
bij het betreffende toestel.
Dit onderhoudscontract is geldig tot 12 maanden na het onderhoudsbezoek.
Na een jaar wordt (zonder wederopzegging) dit onderhoudscontract stilzwijgend verlengd.
Op dit onderhoudscontract zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
zoals op de achterkant beschreven.

Combiketel/cv-ketel met geiser of boiler*
Merk en type:							

Bouwjaar:

Aantal:

*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Bij akkoordbevinding met bovengenoemde bepalingen, verzoeken wij u 1 exemplaar te retourneren.
Plaats:
Datum:
Telefoonnummer:
Email:
Handtekening opdrachtgever:			
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