Loodgieters en Installatiebedrijf Boonstra
Seedûker 7 l 9051 VB l Stiens l 058 257 46 89 I info@boonstra-installaties.nl

Overeenkomst CV Onderhoudsabonnement 2020
Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

GSM: graag invullen

E-mailadres: graag invullen

Abonnement voor onderhoud aan uw CV ketel op bovenstaand adres
Het abonnement houdt in dat u recht heeft op onze serviceverlening. Bij dringende storingen in het
weekend en/of tijdens feestdagen wordt u ook geholpen door onze gespecialiseerde monteurs.
Ons systeem is zo ingesteld dat wij precies weten wanneer de CV ketel weer onderhouden moet
worden en wij bellen u voor een afspraak .
Tijdens het gestelde onderhoud zullen door ons, 1x per jaar, de volgende werkzaamheden worden
verricht:
 Het rookgaszijdig reinigen van het lamellenblok
 Het reinigen van de branders
 Het controleren en afstellen van de regelapparatuur
 Het controleren en afstellen van de branderdruk
 Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen
 Het controleren van het expansievat en het overstort ventiel.

Loodgieters en Installatiebedrijf Boonstra
Seedûker 7 l 9051 VB l Stiens l 058 257 46 89 I info@boonstra-installaties.nl

 De opdrachtgever is abonnementsgeld verschuldigd van
169,00 (3) inclusief BTW (kruis de juiste keuze hierboven aan.)

€ 73,50 (1),

€ 123,50(2) en of €

(1)Hiervoor komen wij één keer per jaar langs voor het onderhoud. Inbegrepen: Co/Co2 controle.
Niet inbegrepen: Onderdelen en storingsbeurt.)
(2) Hiervoor komen wij één keer per jaar langs voor het onderhoud. Inbegrepen: Co/Co2 controle een storingsbeurt tot 60
minuten.)
(3) Hiervoor komen wij één keer per jaar langs voor het onderhoud. Inbegrepen: Alle onderdelen binnen de mantel, Co/Co2
controle en een storingsbeurt tot 60 minuten. Deze optie is alleen mogelijk bij aanschaf van een nieuwe cv ketel en of twee
jaar na aanschaf nieuwe cv ketel. Als de cv 10 jaar oud is komt het abonnement te vervallen.)

Het abonnementsgeld wordt voldaan voor aanvang van de onderhoudswerkzaamheden.
Het abonnementsgeld wordt jaarlijks geïndexeerd en is inclusief B.T.W. en inclusief Autokosten
exclusief gebruikte materialen.
Deze onderhoudsovereenkomst geldt voor 12 maanden. Aan het einde van de lopende termijn zal zij
stilzwijgend worden verlengd met een periode van 12 maanden.
Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen schriftelijk te kennen geeft de
overeenkomst te willen beëindigen.
Dit dient uiterlijk 30 dagen voor het einde van de lopende contractperiode te geschieden. Bij het
gestelde bedrag zijn niet inbegrepen de kosten voortvloeiend uit het noodzakelijk verwisselen van
diverse onderdelen, wanneer deze vallen buiten de normale garantie bepalingen.
Ten overvloede wijzen wij erop, dat de verrichtte onderhoudswerkzaamheden niet het recht geven
op gratis serviceverlening, noodzakelijk voor het verhelpen van storingen etc. optredend na de
onderhoudswerkzaamheden.
Na ontvangst van uw akkoordbevestiging nemen wij de werkzaamheden in onze planning op.
Gegevens:
Merk:

Type:

Bouwjaar

datum:______________ naam & handtekening voor akkoord:__________________________

BjBlumers

handtekening voor akkoord Installatiebedrijf Boonstra: _________________________

Bij akkoord: kopie contract graag getekend retourneren

