
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte keteleigenaar, 

 

Hierbij doen wij U een aanbieding toekomen voor een overeenkomst voor het verrichten van 

onderhoud aan uw cv ketel. 

 

De prijs voor een HR toestel bedraagt € 67,50 inclusief BTW per jaar 

 

 

Bovenstaande prijzen gelden in Oirschot, Eindhoven, Veldhoven, de Kempen en 

Valkenswaard. 

Buiten deze regio wordt voor de onderhoudsbeurt een bedrag van € 18,50 inclusief BTW 

voorrijkosten in rekening gebracht. 

 

In dit bedrag is opgenomen; 

1. Het eenmaal schoonmaken en controleren van de ketel in 24 maanden en vervanging 

van slechte onderdelen, exclusief kosten van de verwerkte onderdelen/materialen. 

2. Drie eventuele storingsbeurten aan de ketel, exclusief kosten van de verwerkte 

onderdelen/materialen. 

 

Indien u van onze diensten gebruik wilt maken, verzoeken wij contact met ons op te nemen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Installatiebedrijf Will van der Velden b.v. 

 

 

Will van der Velden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUD – SERVICECONTRACT 

Algehele voorwaarden van het onderhoud – servicecontract voor gasgestookte cv installaties. 

 
Het servicecontract gaat in als de ketel geheel storingsvrij is en na de eerste schoonmaakbeurt door ons bedrijf. 

 

Het onderhoud bestaat uit; 

- reinigen warmtewisselaar (uitwendig) 

- reinigen brander(s) 

- reinigen eventuele ventilator 

- reinigen branderkamer, rookgasverzamelkap 

- reinigen overige vitale toestel onderdelen voor zover dit nodig is al naar gelang de vervuiling. 

- controleren van drukvat en overstort (exclusief vervangen) 

- controleren gasregel en beveiliging-gedeelte) 

- controleren gasdichtheid toestel en toebehoren 

- controle waterdruk 

- algehele functie controle van het toestel 

De hierboven vermelde werkzaamheden worden eenmaal per 24 maanden uitgevoerd. 

 

Niet in het contract opgenomen werkzaamheden zijn; 

- bekabeling kamerthermostaat repareren c.q. vervangen 

- inlaatcombinatie vervangen 

- installatie bijvullen of ontluchten 

- zekering (in meterkast) vervangen 

- gaslek in dienstleiding en binnenleiding 

- lekke koppeling in de installatie 

- vul- en aftapkraan vervangen 

- radiatorkraan/koppeling vervangen 

- overstortventiel en/of expansievat vervangen 

- alle andere waterzijdige storingen aan de cv ketel/installatie 

- het vegen van de schoorsteenkanalen 

- reparaties aan het waterzijdige gedeelte van de installatie 

- het ontkalken of chemisch reinigen van de warmtewisselaar 

- het opstarten van de ketel als er door derden aan de installatie is gewerkt 

- bij constatering van gebreken welke direct of indirect het goed functioneren van de installatie kunnen 

verstoren, zullen wij u eerst in kennis stellen en pas na uw opdracht de gebreken verhelpen. 

 

STORINGEN 

Alvorens u een storing wilt doorgeven, controleer eerst de onderstaande punten; 

- zit de stekker in de wandcontactdoos 

- is de zekering in de meterkast niet stuk 

- is de gaskraan geopend (knop in de lengte richting van de leiding) 

- zit er genoeg water op de installatie (druk tussen 1 en 2 bar) 

- staan er voldoende radiatoren open (minimaal 2 stuks) 

 

De abonnementskosten inclusief alle materialen worden per jaar gefactureerd. 

Voor de werkzaamheden die buiten het servicecontract vallen volgt na het verrichten hiervan de factuur. 

Deze overeenkomst zal jaarlijks stilzwijgend worden verlengd. 

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 


