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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, 11 januari 2018 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U bent reeds geïnformeerd ivm het vervangen van de brander deksel. Dit is reeds gebeurt bij u of wordt 
in de komende weken bij u gedaan met het onderhoud(hier zitten geen kosten aan verbonden).  
Wij kunnen u ook een ander toestel aanbieden. 
 
Na overleg met Nefit is er een actie opgezet betreffende de Nefit Topline ketels. Dit gezien de historie 
met hydroblok lekkages en waarschuwing brander. Doordat Nefit een actie heeft welke gecombineerd 
kan worden met de actie Topline ketels, kunnen wij uw ketel als premium partner met extra voordeel 
vervangen. Deze actie gaan wij u niet onthouden.  
Door deze acties komt er namelijk een korting ter sprake welke tussen de € 600,= of 785,= ligt als u uw 
Nefit Topline (bouwjaar 2006-2009) laat vervangen voor een ander type Nefit Ketel. 
 
Tevens is er nog een actie van 100,00 retour. Die u kunt aanvragen via de website van Nefit. 
 
Wanneer u kiest voor een nieuwe thermostaat de Nefit Easy. Kunt u ook gebruik maken van een actie 
van € 50,00 retour. De kosten voor de Nefit Easy zijn € 258,00 inclusief btw (dit is zonder de actie). 
 
De oude ketel wordt door ons meegenomen en teruggestuurd naar Nefit dit verzorgen wij. 
Zodat u het retour bedrag kunt aanvragen. 
 
Zie volgende pagina voor de mogelijkheden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Assen Installatietechniek 
 
 
Arno Assen 
  

http://www.assentib.nl/
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Huidig type 

toestel:  

Inruilactie 

(Na 

insturen 

factuur.) 

Advies te 

vervangen 

door: 

Extra actie 

(Na insturen 

factuur.) 

Factuur die u 

ontvangt van 

ons 

Prijs nieuwe Cv ketel 

Na insturen van factuur naar 

Nefit komt u op onderstaande 

bedrag. 

          (Op bestaande thermostaat) 

Topline HR 25 
€ 600,00 

Nefit 9000I 

Hr25 Solo 

€ 100,00 € 2.550,00 € 1.850,00 

Topline HR 30 
€ 600,00 

Nefit 9000I 

Hr35 Solo 

€ 100,00 € 2.770,00 € 2.070,00 

Topline HR 45 
€ 600,00 

Nefit 9000I 

Hr50 Solo 

€ 100,00 € 3.130,00 € 2.430,00 

Topline Compact 

Hrc25/Cw4 € 600,00 

Nefit 

Trendline II 

25/Cw4 

€ 100,00 € 2.050,00 € 1.350,00 

 

Topline Compact 

Hrc30/Cw5 € 600,00 

Nefit 

Trendline II 

30/Cw5 

€ 100,00 € 2.150,00 € 1.450,00 

Topline 

Aquapower Hrc 

25/Cw4 

€ 600,00 

3 opties   € 100,00 Zie opties  Zie opties 

Topline 

Aquapower Hrc 

25/Cw5 

€ 600,00 

3 opties € 100,00 Zie opties  Zie opties 

Topline 

Aquapower Hrc 

30/Cw6 

€ 600,00 

3 opties  € 100,00 Zie opties  Zie opties 

Topline 

Aquapower Plus 

Hrc25/Cw6 

€ 785,00 

Nefit 9000i 

Aquapower 

plus 31 

€ 100,00 € 3.395,00 € 2.510,00 

Topline 

Aquapower Plus 

Hrc30/Cw6 

€ 785,00 

Nefit 9000i 

Aquapower 

plus 31 

€ 100,00 € 3.395,00 € 2.510,00 

Opties: 

Voor de Topline Aquapower Hrc25/cw4 zijn er 3 opties 

Optie 1: is een Nefit Trendline hrc25/cw4 zonder boiler kost € 1.475,00 na teruggave Nefit (€ 2.175,00 factuur) 

Optie 2: is een Nefit Trendline hrc25/cw6 met boiler kosten € 1.960,00 na teruggave Nefit (€ 2.660,00 factuur)  

 (let op deze is langer en dient bekeken te worden of dit past in de huidige situatie.) 

Optie 3: is een Nefit 9000i plus hrc31/cw5 met boiler kosten € 2695,00  na teruggave Nefit (€ 3.395,00 factuur) 

 (let op deze is breder en dient bekeken te worden of dit past in de huidige situatie.) 

 

Voor de Topline Aquapower Hrc25/cw5 of hrc30 zijn er 3 opties 

Optie 1: is een Nefit Trendline hrc30/cw5 zonder boiler kost € 1.575,00 na teruggave Nefit (€ 2.275,00 factuur) 

Optie 2: is een Nefit Trendline hrc30/cw5 met boiler kosten € 2.075,00 na teruggave Nefit (€ 2.775,00 factuur) 

 (let op deze is langer en dient bekeken te worden of dit past in de huidige situatie.) 

Optie 3: is een Nefit 9000i plus hrc31/cw5 met boiler kosten € 2695,00  na teruggave Nefit (€ 3.395,00 factuur) 

(let op deze is breder en dient bekeken te worden of dit past in de huidige situatie.) 

 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw deze acties lopen tot 28 februari. 

Voorwaarden voor het plaatsen van de ketel z.o.z. 

http://www.assentib.nl/
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De volgende werkzaamheden zijn inbegrepen bij een all-in installatieprijs: 

• Het aftappen van uw verwarmingsinstallatie zover als nodig voor de vervanging 

• Het demonteren en afvoeren van uw oude HR ketel 

• Het demonteren en afvoeren van uw oude expansievat 

• Het monteren van de gekozen nieuwe HR ketel 

• Het monteren van een expansievat 18ltr op bestaande expansievatbeugel 

• Het monteren van aansluitkranen (gaskogelkraan, inlaatcombinatie, veiligheidsventiel en 

vul/aftapkraan op de cv leiding 

• Het monteren en aansluiten van verwarmingsleidingen (2x dunwandig cv buis), waterleidingen 15mm 

(2x), gasleiding en pvc afvoer (min. 40mm) met benodigde koppelingen 

• Het aansluiten van uw bestaande kamerthermostaat(draad) op de nieuwe ketel 

• Het vervangen van de bestaande Hr rookgasdoorvoer en broekstuk ( 2x80mm) op de nieuwe ketel met 

maximale afstand van 1 meter. 

• Het aansluiten van de nieuwe ketel op bestaande 230V (geaarde) wandcontactdoos 

• Alle aan te sluiten onderdelen bevinden zich in de zelfde ruimte als waar het toestel wordt geplaatst 

• Alle aan te sluiten leidingen bevinden zich binnen één meter van de ketel 

• Het vullen en in bedrijf stellen van de nieuwe ketel 

• Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant 

• Prijs is voor vervanging binnen 20 km vanaf onze vestiging 

• De opstellingsplaats van de cv ketel dient aan de voorschriften te voldoen 

• Montage van de ketel door eigen vakbekwame monteurs 

 
 

Wilt u meer info hierover? Bel of mail ons. 
Telefoonnummer: 0591-390620 Email: info@assentib.nl    /    www.assentib.nl 
 
Team Assen Installatietechniek Sleen. 

 
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief btw, acties lopen tot 28 februari 2018. 
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