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Voorwaarden onderhoudscontract

1. Aanmelding/opzegging contracten
Het contract gaat in op de datum die u op het bevestigingsblad (blad 3) aangeeft en wordt daarna
telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij uiterlijk twee maanden vooraf schriftelijk is
opgezegd. De minimale looptijd van het contract is 2 jaar.
Opzeggen kunt u uitsluitend door ons daarvan twee maanden vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Bij
verhuizing en/ of verkoop van uw woning/chalet/caravan, of indien een toestel volledig is afgeschreven
of vervangen wordt, vervalt onze reparatie – en onderhoudsplicht en blijft u gebonden aan de
opzegcondities. Indien het contract een toestel betreft, welke niet door ons is geplaatst en/ of
onderhouden, dan kan het contract pas ingaan na een inspectiebeurt van onze zijde. Indien wij het
toestel bij deze inspectiebeurt accepteren, zullen wij het eerste onderhoud direct uitvoeren waarmee
het contract onmiddellijk ingaat.

2. Te verrichten werkzaamheden
Het onderhoudscontract houdt in dat er één keer per jaar onderhoud wordt verricht aan opgegeven
toestel(len). Een afspraak hiervoor wordt gemaakt door ons bedrijf, het onderhoud zal plaatsvinden
e

e

tussen de 12 en 15 maand, tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen
van ten hoogste 15 maanden. Bij dit service contract is inbegrepen het jaarlijkse onderhoud aan de
cv-ketel. De voorrijkosten zijn inbegrepen.


Jaarlijks onderhoud



Afstellen en schoonmaken



Inclusief voorrijkosten



Inclusief arbeidsloon

Het vervangen van onderdelen is niet bij het contract inbegrepen.
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3. Betalingen
Het verschuldigde bedrag wordt per jaar vooruit betaald. U ontvangt hiervan een nota. De voor het
toestel overeengekomen contractprijs kan jaarlijks voorafgaand aan het nieuwe contractjaar (of indien
dit niet is geschied per 1 januari van het lopende jaar) worden aangepast. In beginsel zal de
contractprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen
Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS.

4. Storingen
Voor storingsmeldingen zijn wij het gehele jaar bereikbaar op nummer 0321-383952. In geval van
storingen aan een verwarmingstoestel zullen wij binnen 24 uur na melding van de storing trachten de
storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt. In geval van onterechte
storingsmeldingen zullen wij de gemaakte kosten in rekening moeten brengen. In combinatie met dit
contract bent u gevrijwaard van de voorrijkosten bij storingen, de kosten voor het arbeidsloon en de
onderdelen worden apart bij u in rekening gebracht.

Wij streven er altijd naar om een storing binnen 24 uur op te lossen, echter voor levering van
onderdelen zijn wij afhankelijk van derden. Incidenteel kan het voorkomen dat wij de fabrikant van het
toestel zullen verzoeken om de storing te verhelpen waarbij de voorwaarden van dit contract volledig
van kracht blijven maar wij voor de snelheid van reageren afhankelijk zijn van de fabrikant. Te allen
tijde krijgt u de voorrang op non-contracthouders.

5. Toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het onderhoud contract tussen u en de Vreede
Installatie Techniek (dVit). Aansprakelijkheid: De installateur zal altijd de overeengekomen
werkzaamheden uitvoeren volgens de op deze werkzaamheden betrekking hebbende en op dat
moment geldende voorschriften. De installateur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge
van het feit dat een onderhoudsbeurt, reparatie of handeling van een storing niet of nog niet heeft
plaatsgevonden, tenzij de schade door opzet of grove schuld harerzijds mocht te verwijten zijn.
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Klant en toestel gegevens
1. Klant gegevens
Naam:
Adres:
Toevoeging adres:
Pc/plaats:
Telefoon nr:
E-mail:

2. Toestel gegevens
Merk toestel:
Bouwjaar toestel:
Type:

Merk toestel 2 :
Bouwjaar toestel 2:
Type toestel 2:

3. Onderhoudscontract vormen/bevestiging contract

Gewenste contractvorm (zie bijlage) met eventuele opmerkingen hier in te vullen:

Voor akkoord hieronder tekenen.

Handtekening klant:

Datum:
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Bijlage 1
Hoofd toestel tot 40Kw

1. CV ketel (solo/combi)

€ 65,00

2. Luchtverwarming

€ 55,00

3. Gevelkachel/Gaskachel

€ 50,00

4. Geiser (douche/bad/keuken)

€ 40,00

Extra toestel tot 40 Kw
1.1

CV ketel (solo/combi)

€ 40,00

1.2

Luchtverwarming

€ 35,00

1.3

Gevelkachel/ Gaskachel

€ 30,00

1.4

Geiser (douche/bad/keuken)

€ 25,00

1.5

Gasboiler

€ 25,00

1.6

Mechanische ventilatie

€ 30,00

De prijzen van de contracten zullen, automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is, jaarlijks per 1 januari worden
herzien aan de hand van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en installatiebedrijven van het CBS.

Gaarne op blad 3 uw gegevens in vullen, deze ondertekenen en retourneren met
bijgesloten retour envelop
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