ONDERHOUDSCONTRACT
Ketelvervanging - Service & Onderhoud
Heteluchtverwarming - CV, Gas en waterinstallaties
Radiatorvervanging
Onze gegevens:

Blaauw Installatietechniek
Zuiderdiep 408
9571 BZ 2e Exloërmond
Tel: (0599) 671436

Fax: (0599) 481116
E-mail: info@blaauw-installatietechniek.nl
Website: www. blaauw-installatietechniek.nl

Alle contracthouder worden jaarlijks telefonisch benaderd om in overleg een afspraak in te plannen.
Onze 24-uurs service dienst kunt u bereiken onder telefoonnummer 0599 - 671 436.
Vakbekwame mensen zijn u van dienst voor reparatie, onderhoud en bij vervanging van het gastoestel.
Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan. U bent van harte welkom!
Onderhoud:
		
Onderhoud:
		

“Contract” houd in dat uw gastoestel jaarlijks word nagezien volgens voorschriften van de
fabrikant. Voorrijkosten, materiaal en arbeidsloon worden in rekening gebracht bij storingen.
“Contract Services” houd in dat uw gastoestel jaarlijks word nagezien volgens voorschriften
van de fabrikant. Géén voorrijkosten en arbeid. Materialen worden wel doorberekend.

Wilt u als eigenaar het gekozen contract aankruizen en dit gedeelte bewaren!
		
Contract 			
Onderhoud:
Contract
Services
Onderhoud:
Contract
VR-HR CV-ketel solo
€ 51,€ 92,Gaskachel
€ 41,VR-HR CV-ketel combi
€ 53,€ 95,Direct gestookte Heather
€ 65,Geiser
€ 41,€ 74,Mech. ventilator/wtw unit*
€ 27,Gasgestookte boiler
€ 42,€ 76,Heteluchtverwarming
€ 53,Deze bedragen gelden in een straal van 30km. Daarbuiten gelden andere tarieven

*alleen box, ventielen en leidingen zijn uitgesloten

		
Contract 			
Onderhoud:
Contract
Services
Onderhoud:
Contract
VR-HR CV-ketel solo
€ 51,€ 92,Gaskachel
€ 41,VR-HR CV-ketel combi
€ 53,€ 95,Direct gestookte Heather
€ 65,Geiser
€ 41,€ 74,Mech. ventilator/wtw unit*
€ 27,Gasgestookte boiler
€ 42,€ 76,Heteluchtverwarming
€ 53,-

Merk toestel:

type:

Merk toestel:

type:

Naam:

Ingaand jaar: 2011/2012/2013/2014/2015*

Adres:

Maand:

Postcode:
Woonplaats:
Tel:
Mob:
E-mail:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Contract
Services
€ 74,€ 92,n.v.t.
€ 95,-

Handtekening:

Contract
Services
€ 74,€ 92,n.v.t.
€ 95,-

Algemene voorwaarden
Al onze prijzen zijn inclusief 19% BTW.
Alleen van prijsverhogingen boven de 10% wordt u schriftelijk in
kennis gesteldt.
Bij een services contract gelden twee storingen per jaar met een
maximum van één uurloon per storing en géén voorrijkosten. Dit
alleen bij een storing in het toestel.

Een contract gaat in na het voldoen van het factuurbedrag.
Heating Home Services behoudt zich het recht voor ten allen tijden
met opgaaf van redenen een overeenkomst van het contract te beëindigen, een contract niet te verlengen of een contract te wijzigen.

Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Voorrijkosten worden alleen in rekening gebracht als u na een
gemaakte afspraak voor onderhoud of reparatie niet thuis blijkt te
zijn.

Beide partijen kunnen op ieder gewenst moment het abonnement
schriftelijk beëindigen. Van het servicecontract zijn uitgesloten:

Bij bezoek dienen toestellen voor onderhoud of reparatie goed
bereikbaar te zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•

Heather moeten volgens VCA-normen en VCA-veiligheden bereikbaar
zijn.

Vloerverwarming;
Klokthermostaten;
Cascades;
Weersafhankelijke of andere soortgelijke regelingen;
Problemen veroorzaakt door kalk (kalkrijk water b.v.);
CV-warmwaterstoring veroorzaakt door blikseminslag etc.;
Bijvullen + ontluchten van installatie;
Problemen veroorzaakt door reparaties van uzelf of buiten
Blaauw Installatietechniek om.

Zuiderdiep 310
9571 BS 2e Exloërmond

Tel: (0599) 671436
Fax: (0599) 481116

Reparaties welke niet onder het service-contract vallen worden uitgevoerd tegen uurtarief exclusief voorrijkosten.
Een wijziging in het abonnement kan plaatsvinden op de dag dat er
met onze monteur een afspraak is gemaakt.

E-mail: info@blaauw-installatietechniek.nl
Website: www. blaauw-installatietechniek.nl

Frankeren
s.v.p.

Blaauw Installatietechniek
Zuiderdiep 310
9571 BS 2e Exloërmond

