Onderhoudscontract voorwaarden
A

Jaarlijks een inspectie/onderhoudsbeurt

>

Het eenmaal per jaar schoonmaken van het apparaat.

>

Het controleren van de gasdichtheid van het apparaat.

>

Het controleren van waterzijdige lekkages in het apparaat.

>

Het controleren van de rookgasafvoer en de luchttoevoer, van de delen welke zichtbaar zijn.

>

Het controleren van de regel- en beveiligingsapparatuur t.b.v. het apparaat.

>

Het controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v het condenswater.(sifon toestel)

>

Indien nodig het afstellen van de gasdruk.

>

Indien nodig het bijvullen en ontluchten van de cv-ketel tijdens de onderhoudsbeurt.

B

Storingen en klachten

Tussentijdse bezoeken, bij onverhoopt optredende storingen, worden door ons verholpen zonder voorrijkosten of arbeidsloon te berekenen. (Voorwaardelijk dat het systeem bij LTI is aangeschaafd)
C

Materialen en tarieven

>

Materiaal wat nodig is voor het verhelpen van de storing wordt door ons in rekening gebracht.

>

Als de reparatie meer dan 250 euro incl BTW. bedraagt, zal eerst toestemming gevraagd worden.

>

Indien de gehele installatie moet worden afgetapt (bijvoorbeeld cv-ketel in de kelder) zal de arbeids-

tijd in rekening worden gebracht.
D

Service

Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar en urgente storingen worden binnen 24 uur opgelost.
Urgente storingen aan warmwater-apparatuur en de wtw-installatie worden binnen 24 uur opgelost met
uitzondering van het weekend, zon- en feestdagen. Deze klachten zullen individueel worden beoordeeld.

E

Wat valt buiten het abonnement

>

Het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie buiten de onderhoudsbeurt.

>

Geen netspanning bij de cv-ketel aanwezig.

>

Geen gas bij de cv-ketel aanwezig.

>

Het onstoppen van de riool.

>

Het oplossen van klachten/storingen die zijn veroorzaakt door derden.

>

Het oplossen van klachten/storingen door regen of blikseminslag.

>

Werkzaamheden aan de cv-installatie buiten de cv-ketel.

Deze werkzaamheden vallen buiten het abonnement maar worden wel door ons uitgevoerd.
F

Looptijd van het abonnement

Het abonnement loopt van onderhoudsbeurt tot onderhoudsbeurt en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.
Mocht u het contract willen opzeggen moet dit minimaal 1 maand voor de jaarlijkse controlebeurt door
middel van een aangetekend schrijven gebeuren.
G

Wat kost het

De kosten van het abonnement bedragen € 85,00 incl. BTW.
De facturatie hiervan vindt plaats nadat u de afspraak voor de jaarlijkse controlebeurt heeft ontvangen.
Als u een zonneboilerinstallatie heeft en u wilt deze ook in het onderhoudscontract opnemen moet u bij
het abonnement € 20,00 incl. BTW. optellen.
Als u een wtw-installatie ( betekend Warmte Terug Winning ) heeft en u wilt deze ook in het onderhouds
contract opnemen dient u bij het abonnement € 65,00 incl. BTW. op te tellen.
Hierbij is tevens het 1 maal per jaar vervangen van de luchtfilters tijdens het onderhoud opgenomen.

