
Assen Installatietechniek b.v. 

Bezoekadres: Meulenakker 8 │ 7841 EP Sleen   

Telefoon (0591) 390620  

Internet: www.assentib.nl │ E-mail: info@assentib.nl  
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Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB). Indien de opdrachtgever 

consument is zijn de Algemene 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,  
 
 
Betreft: Informatie onderhoudscontract en voorwaarden per 1-1-2022. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij willen u informeren dat er per 1-1-2022 nieuwe tarieven voor de onderhoudscontracten worden berekend. 
Dit is van toepassing op bestaande onderhoudscontracten en nieuwe onderhoudscontracten.  
Wij komen 1x per jaar voor onderhoud langs, u ontvangt dus 1x per jaar na de onderhoudsbeurt de factuur. 
 
Prijzen: 
Cv ketel standaard contract ( zonder onderdelen)    €  110,00 per jaar incl. BTW 
Cv ketel totaal contract ( met onderdelen onder de kap van toestel) €  145,00 per jaar incl. BTW 
Heteluchtketel contract ( zonder onderdelen)     €  130,00 per jaar incl. BTW 
 
In combinatie met een cv ketel of heteluchtketel komen de kosten van schoonmaken van een : 
Badgeiser op        €    56,00 per jaar incl. BTW 
Boiler op        €    56,00 per jaar incl. BTW 
Keukengeiser op       €    52,00 per jaar incl. BTW 
Gaskachel op         €    52,00 per jaar incl. BTW 
( allen zonder onderdelen) 
 
Voorwaarden:  
Tevens hebben wij hieronder de voorwaarden uiteengezet betreffende de onderhoudscontracten:  
 
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 cv leidingen 
- vervangen van losse boiler  
- storing of vervanging van thermostaat 
 
Wij sluiten alleen onderhoudscontracten af voor cv ketels van de merken Nefit, Intergas en Remeha omdat wij 
hier, naast de benodigde kennis, ook het gereedschap en de onderdelen voor hebben.  
Voor heteluchtketels geldt dit voor het merk Brink. 
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De vermelde prijzen zijn inclusief de jaarlijkse schoonmaakbeurt. Wanneer er een storing is aan uw cv ketel dan 
kunt u bellen met onze 24-uurs service dienst. Wij komen dan zo spoedig mogelijk. Er worden geen voorrijkosten 
en arbeidsuren in rekening gebracht als u een onderhoudscontract heeft.  
Ook niet ‘s avonds, in het weekend of tijdens de feestdagen. 
 
Bij een cv ketel totaal onderhoudscontract betaalt u ook geen onderdelen welke onder de kap van de ketel zitten, 
alleen een vast bedrag van € 145,00 incl. BTW per jaar. 
 
Bestaande cv ketel: 
Was de cv ketel nog niet bij ons in onderhoud, dan wordt de cv ketel eerst helemaal nagekeken en 
schoongemaakt. De kosten hiervan worden in rekening gebracht.  
Hiervoor wordt € 70,00 incl. BTW berekend. 
Wanneer u vervolgens besluit een onderhoudscontract af te sluiten dan ontvangt u ook hiervan een rekening. Het 
onderhoudscontract wordt in dit geval vooruit betaald voor het komende jaar.   
 
Voor cv ketels die ouder zijn dan 3 jaar wordt geen cv ketel totaal contract meer afgesloten. 
Wanneer een cv ketel 10 jaar oud is dan wordt het totaal contract omgezet in een standaard contract.   
 
Nieuwe cv ketel: 
Bij een nieuw geplaatste cv ketel door ons bedrijf kunt u per direct een onderhoudscontract afsluiten, wij zullen 
het eerst jaar gratis onderhoud uitvoeren. Als de ketel 2 jaar is dan ontvangt u na de onderhoudsbeurt de factuur 
van onderhoudscontract. Het onderhoudscontract wordt vooruit betaald voor het komende jaar.   
Wanneer een ketel 10 jaar heeft gedraaid wordt het totaal contract omgezet in een standaard contract. 
U wordt automatisch ieder jaar gebeld voor het maken van een afspraak voor de onderhoudsbeurt.    
 
Alleen schoon maken: 
Natuurlijk is het ook mogelijk uw cv installatie jaarlijks te laten schoonmaken zonder onderhoudscontract.  
De kosten hiervan bedragen € 85,00 incl. BTW. Wij kunnen u opnemen in ons systeem zodat u ieder jaar gebeld 
wordt om een afspraak te maken voor onderhoud. 
 
Opzegging contract: 
Het contract loopt jaarlijks door, u kunt deze te allen tijde opzeggen, wij ontvangen de opzegging graag per 
mail/post.  Wij bellen elk jaar om een afspraak te maken en komen niet onaangekondigd bij u.  
Pas na onderhoud van het toestel wordt de factuur naar u verstuurd. 
 
Jaarlijks kunnen de onderhoudscontracten geïndexeerd worden. U wordt hier tijdig van in kennis gesteld. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd 
bereiken op nummer 0591-390620.  
Mail: info@assentib.nl 
 
Met vriendelijke groet, Assen Installatietechniek bv 
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