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Levering en werkzaamheden geschieden volgens de algemene verkoop- en leveringswaarden 
van de brancheveriniging Uneto-Vni. Op verzoek verzenden wij u deze kostenloos toe.

Betreft contract / onderhoudsabonnement CV Combiketel 

Dit onderstaande contract geld voor 1 ketel voor de periode van 1 Jaar 

Hierbij bieden wij u  een onderhoud- en storingscontract aan voor een combi cv ketel en/of cv 

ketel met indirect gestookte warmwater- voorziening. Binnen dit contract / 

onderhoudsabonnement verrichten wij 1x per jaar de volgende werkzaamheden:  

- reinigen warmtewisselaar

- reinigen branders

- reinigen ontsteekpen

- controleren goede afvoer rookgassen

- controleren temperatuur warm water

- het zonodig bijvullen en ontluchten van de installatie

- algehele controle van de cv ketel op lekkage

- het verhelpen van storingen aan de cv combiketel zonder berekenen van arbeidsloon

gedurende de contractperiode.

Let op alle storingen buiten de ketel, zoals dakdoorvoer, radiatoren en lekkages buiten 

de ketel, vallen niet onder dit onderhoudsabonnement. 



Onderdelen, welke moeten worden vervangen, worden wel in rekening gebracht, echter 

zonder berekenen van voorrijdkosten en arbeidsloon. 

Niet inbegrepen zijn: 

• lekkages aan leidingen, radiatoren, radiatorventielen, leidingen in de vloer en

vloerverwarming.

• Werkzaamheden door de bewoner zelf of door derden uitgevoerd, waardoor storingen

aan de cv.- installatie optreden, welke door ons na een eventuele melding worden

verholpen, zullen worden doorberekend.

• Als blijkt, dat een storing tussentijds is ontstaan door onvoldoende waterdruk in de

cv.- installatie, dan wordt dit doorberekend.

Afspraken voor onderhoud worden telefonisch, schriftelijk of per e-mail gemaakt. Wij 

beschikken over avond en weekenddienst. 

Een storing aan de verwarming of aan de warmwatervoorziening, welke voor 9:00 wordt 

gemeld, kan dezelfde dag nog worden behandeld. 

Bij melding van een storing na 9:00 bestaat de mogelijkheid dat deze pas de volgende 

werkdag wordt behandeld 

Vanaf 1 april tot 30 september worden storingen die na vrijdag 16:00 worden gemeld de eerst 

volgende werkdag behandeld. 

De prijs voor de 1e onderhouds /controlebeurt bedraagt € 135,- incl. BTW. (inclusief 
voorrijkosten en arbeid) 

De daarop volgende onderhoudsbeurten binnen dit onderhoudscontract bedragen € 96,80 incl. 
B.T.W. per jaar. 

Indien u de afspraak onverhoopt vergeten bent en wij u niet thuis aantreffen dan zullen 

wij een bericht achterlaten in uw brievenbus, zodat u ons kunt bellen voor een nieuwe 

afspraak. Wij zijn dan wel genoodzaakt voorrijkosten van € 50,- in rekening te brengen. 

De kosten van het onderhoud kunnen worden geïndexeerd. Het contract zal ingaan op het 

moment dat de monteur de 1e keer een inspectie heeft gedaan. 

Een abonnement dient nadat de monteur gereed is met de onderhoudswerkzaamheden aan de 

cv-combi, direct of per pintransactie afgerekend te worden, waarvoor een factuur wordt 
overhandigd.

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te doen. 

Met vriendelijke groeten, 

P. de Witte


