Technisch Installatiebedrijf
Centrale Verwarming
Airconditioning
Loodgieterij
Levering
Onderhoud
All-in Contracten
Aanleg installaties
Projectmatig onderhoud
Munnikenheiweg 26
4879 NG Etten-Leur
Telefoon 076 - 5012496
Telefax 076 - 5017217
E-mail: info@peeterstenkley.nl

.
NAAM bewoner

: ________________

ABN-AMRO: 43.19.45.314
IBAN: NL07ABNA0431945314
BIC: ABNANL2A

ADRES

: ________________

WOONPLAATS

: ________________

ING: 292240
IBAN: NL40INGB0000292240
BIC: INGBNL2A

TELEFOON

: ________________

B.T.W. nr.: NL 8020.74.145.B01
K.v.K. Breda nr.: 20070868

Servicecontract
Eenmaal per jaar worden CV-ketel/ Geiser/ Boiler/ Combiketel/ Gashaard /Gevelkachel
De daar bijhorende brander schoongemaakt en branderkamer.
De brander wordt afgesteld en alle draaiende onderdelen gecontroleerd en indien nodig gesmeerd, tevens worden de
waterdruk, regelapparatuur en circulatiepomp/en gecontroleerd.
Warmte pompen eenmaal per jaar draaiuren warmwater en cv worden geregistreerd en gecontroleerd.
Instellingen, kleppen, pompen,en regelapparatuur worden gecontroleerd
De drukken van bron en cv installatie als mede de glycol verhouding van de bron worden gecontroleerd.
Voor nood gevallen is er de storingsdienst ter beschikking, na 16.30 uur op werkdagen
en het gehele weekend,(het antwoordt apparaat wordt tot 23.00 uur afgeluisterd)
Onderdelen zijn niet altijd op voorraad, levering binnen 24 uur indien voorradig bij leverancier.
(kosten onderdelen zijn niet in begrepen)
A contract:
(huismerk cv-ketels: Remeha /Nefit /Radson nox / Agpo vr / Intergas vr / AWB vr/ NIBE / Techneco)
•
Tussentijdse storingen aan ketel (s) brander (s) worden gratis verholpen, inclusief voorrij kosten,
daarbij is het eerste storingsuur in het contract opgenomen, exclusief te vervangen onderdelen.
•
90 % van de onderdelen worden op voorraad gehouden tot 12 jaar na plaatsingsdatum.

B contract:
(niet huis merk cv-ketels)
•
In gevallen van nood is er de storingsdienst ter beschikking, na 16.30 uur op werkdagen
en het gehele weekend, (het antwoordt apparaat wordt tot 23.00 uur afgeluisterd)
•
Tussentijdse storingen aan ketel (s) brander (s) niet gratis verholpen worden, wel inclusief voorrij kosten.
C contract:
•
Eenmalig onderhoud alle andere werkzaam heden op regie.
De kosten van het servicecontract A bedragen € __,__ incl. BTW.
De kosten van het servicecontract B bedragen € __,__ incl. BTW.
De kosten van het servicecontract C bedragen € __,__ incl. BTW.

Datum van akkoord

Hand tekening cliënt

____________

________________

Peeters & ten Kley

____________

Voor prijzen en uitsluitingen zie volgblad

Op onze offertes, leveranties en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van
het VNI gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s Gravenhage onder nummer: 162/1992.

De hier onder genoemde contractprijzen zijn gebaseerd op de thans geldende lonen en kosten en zullen jaarlijks
worden aangepast aan de index van het V.N.I.
:
De contractduur is een kalenderjaar en word steeds stilzwijgend met een jaar verlengd.
Opzeggen kan schriftelijk een maand voor ingang van het nieuwe kalenderjaar.
Niet onder het contract vallen storingen welke zijn ontstaan door:
Bedieningsfouten - onvoldoende water in de installatie
Uitvallen nuts voorzieningen - defecte zekeringen.
Storingen welke zijn ontstaan als gevolg van defecten of slijtage waardoor ons reparatie en of vervanging
is geadviseerd.
- Het vegen van de schoorsteen, het ontkalken en reparatie van lekkages aan het
toestel c/q toestellen en rand apparatuur vallen buiten het servicecontract.
Apparaat
1)
,
2) _______,
3) _______,
4) _______,

merk

type

,
_________,
_________,
_________,

,
_________,
_________,
_________,

bouwjaar
_______,
_______,
_______,
_______,

Prijzen :
- Combiketel < 40 Kw
- Cv-ketel > 40 Kw
- Cv-ketel
- Geiser
- Boiler indirect
- Gashaard
- Gevel kachel
- Moederhaard
- Gashaard + gevk.
- Warmtepomp/airco
- Lucht verwarming
- Wtw

A contract
€ 82,00
€ 122,00
€ 77,00
€ 62,00

B contract
€ 72,00
€ 112,00
€ 67,00
€ 52,00
€ 12,00
€ 67,00
€ 67,00
€ 97,00
€ 107,00
€ 92,00
€ 72,00
Exclusief Filters

C contract
€ 62,00
€ 102,00
€ 62,00
€ 42,00

€ 77,00
€ 77,00
€ 107,00
€ 127,00
€ 102,00
€ 82.00
€ 32,00

€
€
€
€
€
€

Uur tarief regie werkzaamheden:
- Op werkdagen tussen 08.00 u en 16.30 u
- Na 16.30 u en op zaterdag
- Zon en feestdagen
- Voorrij kosten

62,00
62,00
82,00
97,00
82,00
62,00

€ 51,00
150 %,
200 %
€ 27,00

Deze prijzen gelden binnen een straal van 40 km rond Etten–Leur
Buiten de straal van 40 km wordt de contractprijs verhoogd binnen met € 10,00
Bij een straal groter dan 50 km wordt de contractprijs verhoogd in overleg met de klant.

Ondertekend

Cliënt _____________

Peeters & ten Kley_______________

