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Op al aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven (ALIB). Indien de opdrachtgever consument is 
zijn de algemen voorwaarden consumentenwerk installerende bedrijven van de v.n.i. van toepassing. Beide algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en zullen op verzoek onverwijld en kosteloos worden 
toegezonden.  

 
 
         

 
Sleen, 7 december 2016 
 
 
Betreft: Informatie onderhoudscontract 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij zend ik u informatie over onderhoudscontracten voor c.v. ketel. 
 
Het onderhoudscontract geldt voor alle onderdelen die achter de mantel/kap van de ketel zitten.  
Niet inbegrepen zijn: 
 
- storingen door ondeugdelijk gebruik 
- storingen door te weinig water op de installatie 
- storingen door blikseminslag 
- lekkage expansievat of c.v. leidingen 
- vervangen van losse boiler  
- storing/vervanging thermostaat 
 
Was de ketel nog niet bij ons in onderhoud, rekenen wij de eerste keer extra kosten voor een eenmalige inspectie. 
Dit om na te zien of het toestel in orde is omdat deze niet door ons geplaatst is. 
De kosten hiervan zijn € 62,92 incl. btw per toestel.  
 
Wij sluiten alleen onderhoudscontracten af voor C.V. ketels van de merken Nefit, Itho, Intergas en Remeha omdat 
wij hier de onderdelen en de kennis van hebben. Voor Heteluchtketels van het merk Brink. 
 
Prijzen: 
 
C.v. ketel standaard contract      €    97,00 per jaar incl. BTW 
C.v. ketel totaal contract        €  125,00 per jaar incl. BTW 
Heteluchtketel contract       €  115,00 per jaar incl. BTW 
 
In combinatie met een c.v. ketel of heteluchtketel komen de kosten van: 
Badgeiser op        €    49,00 per jaar incl. BTW 
Boiler op        €    49,00 per jaar incl. BTW 
Keukengeiser op       €    44,50 per jaar incl. BTW 
Gaskachel op         €    44,50 per jaar incl. BTW 
 
 
De prijzen van het contract zijn inclusief de jaarlijkse schoonmaakbeurt. U wordt hier ieder jaar voor gebeld. 
Wanneer u storing heeft met uw cv-ketel kunt u bellen met onze 24-uurs service dienst. Wij komen dan zo snel 
mogelijk bij u langs. Er worden geen voorrijkosten of arbeidsuren in rekening gebracht.  
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Ook niet wanneer u ’s avonds, in het weekend of met feestdagen storing heeft. U betaalt alleen de onderdelen die 
buiten de garantie vallen. Bij c.v. Ketel totaal betaalt u ook geen onderdelen alleen een vast bedrag van € 125,00 
per jaar.  
 
Voor c.v. ketels die ouder zijn dan 3 jaar wordt geen cv ketel totaal contract meer afgesloten. 
Wanneer een ketel 10 jaar oud is wordt het totaal contract omgezet in een standaard contract. 
 
 
Nieuwe ketel: 
 
Bij nieuw geplaatste c.v. ketels door ons bedrijf gaat het onderhoudscontract 2 jaar na plaatsingdatum in.  
Het onderhoudscontract wordt vooruit betaald voor het komende jaar.   
 
 
Alleen schoon maken: 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk uw cv installatie jaarlijks te laten schoonmaken zonder contract 
De kosten van de schoonmaakbeurt zijn € 71,50 incl. btw. 
 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken 
op nummer 0591-390620. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Assen Installatietechniek bv 
 

 


