Technisch Bureau

van Slooten
Hogeweg 77, 3816 BM Amersfoort

2-JAARLIJKS ALL-IN ONDERHOUDSABONNEMENT
A. TWEEJAARLIJKSE INSPECTIE/ONDERHOUDSBEURT
· De cv-ketel wordt 1 keer per 2 jaar schoongemaakt.
· Het controleren van de gasdichtheid.
· Het controleren van waterzijdige lekkages.
· Het controleren van de rookgasafvoer en de luchttoevoer.
· Het controleren van de regel- en beveiligingsapparatuur.
· Het controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v. het
condenswater.
· Indien nodig het afstellen van de gasdruk.
· Indien nodig het bijvullen en ontluchten van de cv-ketel
tijdens de onderhoudsbeurt.

B. STORINGEN EN KLACHTEN
Tussentijdse bezoeken, bij onverhoopt optredende
storingen aan de cv-ketel, worden door ons verholpen
zonder voorrijkosten of arbeidsloon te berekenen.

C. MATERIALEN EN TARIEVEN
· Materiaal wat nodig is voor het verhelpen van de storing
aan de cv-ketel zit bij het contract inbegrepen.
· Materiaal wat nodig is om de cv-ketel te onderhouden zit
bij het contract inbegrepen.
· Indien de gehele installatie moet worden afgetapt
(bijvoorbeeld cv-ketel in de kelder) zal de arbeidstijd in
rekening worden gebracht.
· Materiaal wat nodig is buiten de cv-ketel wordt door ons
in rekening gebracht.

D. SERVICE
Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar en
urgente storingen aan de cv-ketel worden binnen 24 uur
opgelost. Urgente storingen aan warmwater-apparatuur
en de wtw-installatie worden binnen 24 uur opgelost met
uitzondering van het weekend, zon- en feestdagen. Deze
klachten zullen individueel worden beoordeeld.

HEEFT U EEN STORING?

BEL (033) 472 00 33

E. WAT VALT BUITEN HET ABONNEMENT?
· Het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie buiten
de onderhoudsbeurt.
· Geen netspanning bij de cv-ketel aanwezig.
· Geen gas bij de cv-ketel aanwezig.
· Het ontstoppen van het riool.
· Het oplossen van klachten/storingen die zijn veroorzaakt
door derden.
· Het oplossen van klachten/storingen die zijn veroorzaakt
door regen of blikseminslag.
· Werkzaamheden aan de cv-installatie buiten de cv-ketel.
Deze werkzaamheden vallen buiten het abonnement,
maar worden wel door ons uitgevoerd.

www.vanslootenbv.nl

F. LOOPTIJD VAN HET ABONNEMENT
Looptijd van het abonnement is minimaal 3 jaar en
maximaal 15 jaar. Na 3 jaar kunt u het contract opzeggen
door middel van een e-mail. De opzegtermijn na de
minimale looptijd bedraagt 1 maand.

Het schoonmaken en controleren van de WTW-unit. Dit
gebeurt geheel volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Tijdens de onderhoudsbeurt worden de filters vervangen.
Een extra set filters wordt achtergelaten die u na 1 jaar zelf
kunt vervangen. Verder zijn de voorwaarden gelijk als het
contract voor de cv-ketel.

G. ZONNEBOILER
Het is mogelijk dat wij ook 1 keer per 2 jaar de zonneboiler controleren. Dit kan alleen in combinatie met een
contract voor de cv-ketel.

J. KOSTEN

Het 1 keer per 2 jaar controleren van de instellingen van
de zonneboiler. Het 2-jaarlijks controleren van de glycol
waarde in de zonneboilerinstallatie indien deze druk
gevuld is.

CV-ketel
De kosten van het abonnement bedragen € 10,- per
maand inclusief BTW. De abonnementskosten worden door
middel van een automatische incasso maandelijks van uw
rekening afgeschreven. De afschrijving zal plaatsvinden
rond de 25ste van de maand. Prijspeil 2017.

Optische controle
Verder zijn de voorwaarden gelijk als het contract voor
de cv-ketel met uitzondering van de werkzaamheden op
het dak. Reparaties aan de collector vallen niet onder het
contract. Hiervoor worden de normale kosten in rekening
gebracht.

Zonneboilerinstallatie
Als u een zonneboilerinstallatie heeft en u wilt deze ook
in het onderhoudscontract opnemen, dan moet u bij het
abonnement € 1,25 per maand inclusief BTW optellen.
Prijspeil 2017.

Het is ook mogelijk dat wij 2-jaarlijks de mechanische
ventilatie controleren. Dit kan alleen in combinatie met
een contract voor de cv-ketel.

Mechanische Ventilatiebox
Als u een mechanische ventilatiebox heeft en u wilt deze
ook in het onderhoudscontract opnemen, dan moet u bij
het abonnement € 1,50 per maand inclusief BTW optellen.
Prijspeil 2017.

Het demonteren van de motorplaat van de mv-box.
Het schoonmaken en monteren van de motorplaat.
Het controleren van de werking van de mechanische
ventilatie. Verder zijn de voorwaarden gelijk als het
contract voor de cv-ketel.

WTW-installatie
Als u een wtw-installatie heeft en u wilt deze ook in het
onderhoudscontract opnemen, dan moet u bij het abonnement € 4,- per maand inclusief BTW optellen. Prijspeil
2017.

I. WARMTE TERUGWINNING

Hoogachtend,

Het is mogelijk dat wij ook 2-jaarlijks de WTW-installatie
controleren. Dit kan alleen in combinatie met een contract
voor de cv-ketel.

Technisch Bureau van Slooten B.V.

H. MECHANISCHE VENTILATIE

www.vanslootenbv.nl
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van Slooten
Hogeweg 77, 3816 BM Amersfoort

2-JAARLIJKS ALL-IN ONDERHOUDSABONNEMENT INSCHRIJFFORMULIER
S.v.p. invullen en opsturen naar Technisch Bureau van Slooten, Hogeweg 77, 3816 BM te Amersfoort.
Of ga naar www.vanslootenbv.nl/aanvraag-onderhoudsabonnement
Hierbij geeft ondergetekende zich op voor het door u aangeboden 2-jaarlijks All-In onderhoudsabonnement.
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
IBAN Banknummer:

Leeftijd ketel:
Merk/type ketel:
Huidige datum:
Zonneboiler:		

Ja		

Nee

M.V.:			

Ja		

Nee

W.T.W.:			

Ja		

Nee

Merk/type W.T.W.:

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, zo blijf ik op de hoogte van nieuws

			

en aanbiedingen van Technisch Bureau van Slooten. 		

Handtekening:

www.vanslootenbv.nl

