
Onderhoudscontract Service en Onderhoud
Naam (bedrijf):
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:

BASIS COMFORT ALL-IN
1 Combi/Solo ketel (t/m. 45kw.) € 120,00 € 220,00 € 280,00
2 Solo ketel (vanaf 45 tot 130kw.) € 150,00 € 250,00 € 300,00
3 Geiser € 95,00 € 150,00 € 180,00
4 Gasboiler gaszijdig (tot 180 ltr.) € 85,00 € 130,00 € 165,00
5 Gasboiler (vanaf 180 ltr.) € 100,00 x x
6 Sierkachel € 130,00 x x
7 Gashaard/gevelkachel € 100,00 x x
8 Mechanische ventilatie € 55,00 x x
9 WTW unit € 65,00 x x

10 Gasheaters                             Op aanvraag
11 SCIOS toestellen                             Op aanvraag

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn geldig vanaf 1 januari tot 31 december 2021.

Beschrijving contract type
BASIS: Jaarlijks onderhoud en inspectie volgens opgaaf fabrikant, controle en inspectie randapparatuur en rookgasafvoer, rookgasanalyse en gas druk metingen.
COMFORT: BASIS + geen voorrijkosten en geen arbeidsloon bij storingen, dit 24 uur en 7 dagen in de week (alleen geldig voor toestel nummer 1,2,3 en 4)
ALL-IN: BASIS + COMFORT + toestelonderdelen tot 250 euro. (alleen bij toestel nummer 1 en 2 en niet ouder dan 5 jaar)

Naam ondergetekende: Handtekening:

Datum:

Plaats:

Contract beschrijving en voorwaarden
Onderhoud

- Het tweejaarlijks onderhouden en inspecteren op basis van voorschriften fabrikant.
- Ervoor zorgen dat installatie op de juiste druk is.
- Het inspecteren van randapparatuur zoals rookgasafvoer en condensafvoer.
- Toestel controleren op juiste verbranding d.m.v. O2/CO2 en gasdruk metingen.
- Controleren van gas reduceer en bij foutieve gasvoordruk dit te melden bij netbeheerder.
- Controle op onveilige situaties.
- Op verzoek van de klant kan ook de gasinstallatie worden gecontroleerd op lekkage dit wordt apart verrekend.
- Onderdelen vallen niet  binnen het onderhoudscontract.

Extra werk (worden apart verrekend)
- Onderdelen en het vervangen daarvan vallen niet  in het onderhoudscontract type 1 en type 2
- Werkzaamheden die buiten de onderhouds werkzaamheden vallen worden apart berekend
- Als blijkt dat bij het eerste onderhoud het toestel (door van Zon Verwarming) ernstig vervuild is dan word ook dat apart berekend.

Storingsmeldingen die niet binnen contract vallen
- Geen gas of gesloten gaskraan.
- Een gedoofde waakvlam mits deze niet meer aan te krijgen is.
- Te weinig water in de installatie.
- Een verkeerd ingestelde ruimtethermostaat.
- Een druppende of lekkende warm waterkraan.
- Storingen die veroorzaakt zijn door eigen werkzaamheden aan de installatie.
- Het niet opvolgen van geadviseerde reparatie  of onderdelen vervanging en die dan tot storingen lijden.
- Als er een advies uitgebracht word om toestel te vervangen en als dat toestel storingen geeft vanwege ouderdom of slijtage.
- Geen juiste 230Volt voeding
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