Molenweer 18
2291 NR Wateringen

Tel: 0174 - 293251
info@jacvanzeijl.nl
www.jacvanzeijl.nl

Omschrijving en voorwaarden overeenkomst Service & Onderhoud 2016.01
A Onderhoudscontract CV Ketel:

Bestaande uit eens per jaar:
- Het reinigen van de CV Ketel en brander.
- Het controleren en testen van de gasdruk, beveiliging en regelapparatuur.
- Het controleren van de waterdruk en (indien nodig) bijvullen van de installatie.
- Het afpersen van de gasinstallatie.
- Het opnieuw in bedrijfstellen en proefdraaien van het toestel.
- Het eventueel verstrekken van een bedieningsvoorschrift

€ 86,25 per jaar

B Servicecontract CV Ketel:

€ 138,00 per jaar

C All-in contract CV Ketel:

€ 198,75 per jaar

Bestaande uit:
- Het bovengenoemde onderhoudscontract CV Ketel.
- Het kosteloos verhelpen van storingen, mits de storing geen gevolg is van ondeskundige bediening
en/of werkzaamheden door derden (de kosten voor het materiaal worden wel in rekening gebracht)

(alleen van toepassing als de ketel niet ouder dan 5 jaar is)
Bestaande uit:
- Het bovengenoemde Servicecontract CV ketel.
- Het vervangen van onderdelen tot een maximum bedrag van € 225,00 per jaar.

D Onderhoudscontract Ventilatie-box:

€ 27,25 per jaar

E Onderhoudscontract Zonneboiler:

€ 41,25 per jaar

F Onderhoudscontract WTW-unit (tot 450 m3/h):

€ 93,25 per jaar

(alleen in combinatie met 1 van de bovenstaande CV Ketel contracten)
Bestaande uit eens per jaar:
- Het reinigen van de ventilatorwaaier.
- Het proefdraaien van de ventilator.

(alleen in combinatie met 1 van de bovenstaande CV Ketel contracten)
Bestaande uit eens per jaar:
- Het controleren van de zonneboiler op werking.
- Het controleren en (indien nodig) bijvullen van het waterniveau in de boiler.
- Het leidingwerk en de boiler nalopen op defecten en lekkages.
- Het opnieuw in bedrijfstellen en proef draaien van het systeem.

Bestaande uit eens per jaar:
- Het demonteren, inspecteren en (indien nodig) reinigen van de warmtewisselaar.
- Het demonteren, inspecteren en (indien nodig) reinigen van de ventilatoren.
- Het demonteren, inspecteren en (indien nodig) reinigen van de condensafvoer.
- Het leveren en vervangen van de filters.

Voorwaarden:
- Het contract heeft een minimale looptijd van 2 jaar en wordt jaarlijks vooraf berekend.
- Voorafgaand aan de start van uw service & onderhoudsovereenkomst voeren wij eerst een
installatie/ketel-check uit. De kosten hiervan worden op basis van nacalculatie doorberekend.
(n.v.t. bij cv-ketels niet ouder dan 2 jaar welke zijn geïnstalleerd door Jac van Zeijl bv.)
- Voor het uitvoeren van het onderhoud maken wij met u een afspraak.
- Schade ontstaan door regenwater en/of blikseminslag vallen buiten deze overeenkomst.
- Het bijvullen van de installatie buiten het onderhoudsbezoek wordt apart berekend.
- De Algemene voorwaarden consumentenwerk installerende bedrijven (Uneto-Vni) zijn bindend.
- Bovengenoemde prijzen voor CV Ketels zijn geldig voor gesloten toestellen tot ca 40 kW.
- Bovengenoemde prijzen gelden alleen voor installaties in de regio Haaglanden, hier buiten prijs op aanvraag.
- Geen voorrijkosten bij storingen of overige werkzaamheden.
- Toeslag kosten voor bezoek buiten kantoortijden (ma t/m vrij 8.30-17.00) bij alle contracten € 33,65.
- Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
- Prijzen worden jaarlijks aan de prijsindex aangepast.

De Algemene voorwaarden voor onderhouds- service- abonnementen voor woninginstallaties (VNI) of de voorwaarden
consumentenwerk installerende bedrijven (Uneto-VNI) betreffende levering, betaling, aanneming en uitvoering van werk zijn van
toepassing op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten.
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Het all-in contract wordt indien de cv ketel 10jaar oud is automatisch omgezet in een servicecontract.

