S. van Breemen
Heuvel 4
5221 AP ENGELEN
Telefoon:
073- 522 22 27
Mobiel:
06- 51 20 21 89
Rabobank:
NL.63.RABO.03.14.32.99.43
K.v.K.:
55.75.15.63
BTW.nr.:
NL.1480.38.669.B02

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onderhoudscontract: COMFORT
Het onderhoud van en het verhelpen van storingen aan CV- ketel.

Abonnementsprijs:

€ 10,00 inclusief BTW

(per maand via automatische incasso minimale contractduur 2 jaar)

De duur van de overeenkomst: De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerst volgende
kalandermaand, na ontvangst van de ondertekende overeenkomst. De overeenkomst geldt voor de
tijd van twee jaar, doch wordt geacht telkens stilzwijgend voor twee jaar te worden verlengt. Het
abonnement is niet af te sluiten voor ketels ouder dan 5 jaar en loopt totdat uw ketel 13 jaar is en
gaat daarna over in een Basis abonnement. Indien deze niet door één van de beide partijen uiterlijk
twee maanden voor het eindigen van het lopende abonnementsjaar schriftelijk is opgezegd.
Betalingen: Gaan per automatisch incasso. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet
tijdig nakomt en opdrachtnemer daarom genoodzaakt is de vordering uit handen te geven, is de
opdrachtgever buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 50,00 en
eventuele gerechtelijke kosten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven
per twee jaar aan te passen te gevolge van kostenveranderingen. Ingeval van tariefswijzigingen heeft
de opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een maand na de datum waarop
de tariefswijziging wordt medegedeeld.
Voorwaarden: 1: Begripsomschrijving onderhoudscontract Comfort: In het abonnement is het
volgende inbegrepen: - Eenmaal per twee jaar wordt al uw apparatuur grondig nagekeken, de ketel,
de brander, de regel en beveiligingsapparatuur worden gereinigd, gecontroleerd en op het juiste
gasverbruik afgesteld. - Eventuele storingen worden verholpen zonder berekening van voorrijkosten,
arbeidsloon en materialen binnen de behuizing van de CV-ketel
2: Uitgezonderd van het abonnement: - Lekkages in de warm – koud waterleidingen en CV installatie.
- Storingen veroorzaakt door (natuur) geweld zoals storm, blikseminslag, wateroverlast, bevriezingen
en explosies. - Storingen ontstaan door het niet aanwezig zijn van gas (bv. gaskraan dicht) of
elektriciteit (bv. huiszekering defect). - Storingen ontstaan door toevoeging van vloeistof aan het CV
water (bv. antivries). - Defect expansievat. - Te weinig water in de CV installatie. - Storingen ontstaan
door werkzaamheden uitgevoerd door anderen dan ons personeel.
3: Bij nodig blijkende grote reparaties en / of verwisselingen van dure onderdelen, wordt eerst
contact met u opgenomen. Deze werkzaamheden zullen eerst na u opdracht worden uitgevoerd.
4: Bovenstaande uitzonderingen en eventuele andere werkzaamheden worden tegen normaal
uurtarief uitgevoerd.
5: Storingen na 17.00 uur of in het weekend normaal uurloon (geen dubbel tarief).

WIJ LATEN JE NIET IN DE KOU STAAN

