Onderhoudscontract Easy Comfort CV Ketel
Datum:
Naam klant:

Telefoonnummer:

Adres:

Mobiel:

Postcode:

Plaats:

E-mailadres:

Datum plaatsing ketel:

Type ketel:

Serienummer:

• Bij dit contract wordt de cv ketel grondig onderhouden en visueel
geïnspecteerd. Tijdens dit onderhoud wordt het volgende gedaan:
o Schoonmaken interne sifon van de cv ketel
o Schoonmaken warmte wisselaar en brander(-kamer)
o Controle vlambeeld en waar nodig een CO2 meting uitvoeren
o Instellen cv ketel waar nodig
o Controle pakkingen en onderdelen op lekkage
o Visuele inspectie in en rondom de cv ketel
o Bijvullen installatie indien noodzakelijk
o Niet met name genoemde werkzaamheden en levering van
onderdelen zijn niet opgenomen in de kosten voor dit
onderhoudscontract.
• Kosten voor het contract bedragen € 87 inclusief 21% btw per
onderhoudsbeurt als u binnen 10 km afstand van onze zaak woont.
Mocht u verder wonen dan 10 km afstand dan zullen wij de prijs voor het
jaarlijkse onderhoudscontract daarop naar boven aanpassen.
Paraaf klant:

Paraaf Baderie:

•
•

•
•

•

•

•

Uiteraard informeren wij u hier vooraf over bij het afsluiten van het
contract. Wij factureren het onderhoudscontract altijd achteraf aan u
door nà de onderhoudsbeurt, waardoor u nooit teveel betaalt. Er kan
daarom dus nooit sprake zijn van restitutie, omdat u niet jaarlijks vooruit
betaalt, maar pas na het uitvoeren van de werkzaamheden.
Betaling: Achteraf binnen 14 dagen na factuurdatum.
Jaarlijkse indexatie: Jaarlijks bekijken wij of een verhoging van de
onderhoudscontractprijs en het uurloon noodzakelijk is als gevolg van
gestegen arbeidskosten. Tot een verhoging van 3.5% over de oude
contractprijs zullen wij u niet op de hoogte brengen en wordt dit
automatisch doorgevoerd. Bij verhogingen boven de 3.5% zullen wij dit
vooraf aan u doorgeven per e-mail.
Interval: Het onderhoud geschiedt gemiddeld 1 keer per 12 maanden.
Tijdsduur van de werkzaamheden aan uw cv ketel voor dit onderhoud
bedraagt inclusief voorbereidingstijd, reistijd en de werktijd bij u thuis
circa 1.25 uur gemiddeld. E.e.a. is o.a. afhankelijk van de mate van
vervuiling van de cv ketel, reisafstand e.d. Gemiddeld zijn wij een half uur
bij u binnen.
Storingsdienst: U mag bij dit contract ook gebruik maken van onze 24
uurs storingsdienst buiten kantooruren tijdens de winterperiode. In de
zomerperiode is er geen storingsdienst. De storingsdienst neemt in de
winterperiode die duurt van 1 oktober tot 31 maart de telefoon aan tot
21.30 uur ’s avonds en vanaf 9.30 uur ’s ochtends. De storingsdienst
streeft er naar om na uw melding binnen 24 uur bij u langs te komen.
Eventuele bijkomende kosten: Bij storingen aan uw cv ketel én bij
opgemerkte onvolkomenheden aan uw cv ketel tijdens het jaarlijkse
onderhoud moeten soms slechte en/of kapotte onderdelen worden
vervangen. Hierbij worden arbeidskosten, reistijd en de gebruikte
onderdelen in rekening gebracht. Tijdens kantooruren geldt ons normale
uurloontarief a € 75 inclusief btw. Op zaterdagen en vakantiedagen geldt
een overwerktarief van 150%, op doordeweekse avonden 125% en op
zon- en feestdagen 200%.
Opzegging: Beide partijen zijn gerechtigd een onderhoudscontract
zonder opgaaf van reden te beëindigen met een schriftelijke
opzegtermijn van 1 maand.

Handtekening klant:

Handtekening Baderie:

