Installatietechniek ITB
Neutronstraat 3 B
9743 AM Groningen

…………………………………………
…………………………………………

Datum :
Betreft :Onderhoudscontract verwarmingstoestel

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij hebben we het genoegen u onze aanbieding te doen voor het
technische onderhoud van uw verwarmingstoestel.
Indien u akkoord gaat met onze aanbieding verzoeken wij u bijgaand contract
in te vullen en aan ons terug te sturen. Kopie kunt u bewaren voor uw eigen
administratie.
Met vriendelijke groet,

Installatietechniek ITB

ONDERHOUDSCONTRACT VERWARMINGSTOESTEL
Ondergetekenden gaan een overeenkomst aan voor een periode van 12 maanden. Aan het einde
van de opende termijn zal deze stilzwijgend verlengd worden met en periode van 12 maanden.
Deze verlenging is niet van toepassing indien één der partijen schriftelijk te kennen geeft het
abonnement te willen beëindigen, de opzegtermijn bedraagt 1 maand.
Toestel gegevens
Merk
Type
Bouwjaar

: ………………………………………………………. ( indien bekend graag invullen )
: …………………...…………………………………. ( indien bekend graag invullen )
: ………………………………………………………. ( indien bekend graag invullen )

Tijdens het jaarlijks onderhoud worden de volgende werkzaamheden verricht:
o
o
o
o
o
o

Reinigen van de brander
Rookgaszijdig reinigen van het lamellenblok
Reinigen van de condenswatersifon
Controleren en afstellen van de branderdruk
Controleren expansievat en overstortventiel
Controleren en zo nodig bijvullen van de cv zijdige waterdruk

Elke 12 maanden komt een monteur uw cv –toestel controleren en schoonmaken. Zo bent u
verzekerd van een optimaal afgestelde en veilige cv-ketel. Mocht er toch een storing optreden dan
wordt deze zo snel mogelijk opgelost zonder voorrijkosten.
De opdrachtgever is abonnementsgeld verschuldigd van € 156,00 per jaar incl. BTW, oftewel €
13,00 per maand. Het verschuldigde bedrag wordt aan het begin van de contractperiode
gefactureerd.
ALGEMEEN
•
Uitgesloten zijn de kosten voortvloeiend uit het noodzakelijk verwisselen van diverse onderdelen, wanneer deze vallen buiten
de normale garantie bepalingen
•
Arbeidsloon en voorrijkosten van de servicebeurt zijn bij de contractprijs inbegrepen mits de werkzaamheden tijdens normale
bedrijf uren kunnen worden uitgevoerd.
•
De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende normen.
•
Kostenverhogingen die het gevolg zijn van wijzigingen van lonen en prijzen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
•
Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, brand-, storm-, waterschade,
hemelvuur (direct noch indirect) of ten gevolge van werkzaamheden die zijn verricht door anderen dan de installateur
alsmede storingen als gevolg van het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening vallen buiten het contract.

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Installatietechniek ITB
Neutronstraat 3 B
9743 AM GRONINGEN

Datum

………………………………………………………………

24h Storingsnummer
050 – 318 61 00

Handtekening

Handtekening ( H.J. Benjamins )

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………

ONDERHOUDSCONTRACT VERWARMINGSTOESTEL
Ondergetekenden gaan een overeenkomst aan voor een periode van 12 maanden. Aan het einde
van de opende termijn zal deze stilzwijgend verlengd worden met en periode van 12 maanden.
Deze verlenging is niet van toepassing indien één der partijen schriftelijk te kennen geeft het
abonnement te willen beëindigen. De opzegtermijn bedraagt ten minste 3 maanden.
Toestel gegevens
Merk
Type
Bouwjaar

: …….. ………………………………………………. ( indien bekend graag invullen )
: …………………...…………………………………. ( indien bekend graag invullen )
: ………………………………………………………. ( indien bekend graag invullen )

Tijdens het jaarlijks onderhoud worden de volgende werkzaamheden verricht:
o
o
o
o
o
o

Reinigen van de brander
Rookgaszijdig reinigen van het lamellenblok
Reinigen van de condenswatersifon
Controleren en afstellen van de branderdruk
Controleren expansievat en overstortventiel
Controleren en zo nodig bijvullen van de cv zijdige waterdruk

Elke 12 maanden komt een monteur uw cv –toestel controleren en schoonmaken. Zo bent u
verzekerd van een optimaal afgestelde en veilige cv-ketel. Mocht er toch een storing optreden dan
wordt deze zo snel mogelijk opgelost zonder voorrijkosten.
De opdrachtgever is abonnementsgeld verschuldigd van € 156,00 per jaar incl. BTW, oftewel €
13,00 per maand. Het verschuldigde bedrag wordt aan het begin van een periode gefactureerd.
ALGEMEEN
•
Uitgesloten zijn de kosten voortvloeiend uit het noodzakelijk verwisselen van diverse onderdelen, wanneer deze vallen buiten
de normale garantie bepalingen
•
Arbeidsloon en voorrijkosten van de servicebeurt zijn bij de contractprijs inbegrepen mits de werkzaamheden tijdens normale
bedrijf uren kunnen worden uitgevoerd.
•
De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de geldende normen.
•
Kostenverhogingen die het gevolg zijn van wijzigingen van lonen en prijzen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
•
Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, brand-, storm-, waterschade,
hemelvuur (direct noch indirect) of ten gevolge van werkzaamheden die zijn verricht door anderen dan de installateur
alsmede storingen als gevolg van het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening vallen buiten het contract.

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTNEMER

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Installatietechniek ITB
Neutronstraat 3 B
9743 AM GRONINGEN

Datum

………………………………………………………………

24h Storingsnummer
050 – 318 61 00

Handtekening

Handtekening ( H.J. Benjamins )

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………

