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Betreft: Servicecontract stadsverwarmingunit.

Geachte, NAAM

Hierbij hebben wij het genoegen u geheel vrijblijvend een service voorstel aan te bieden voor uw stadsverwarming unit.

Het service en onderhoud aan uw toestel zullen wij volgens het onderstaande overzicht en voorwaarden voor u uitvoeren.

1. Uw stadverwarmings unit word een maal per jaar gecontroleerd, waarbij de volgende werkzaamheden worden verricht,

Stadverwarmmings unit controleren op de juiste werking, controle lekkage's, schoonmaken aanvoerfilter, controleren

van de regel-en beveiligingsapparatuur, warmtapwater controleren op juiste temperatuur en werking, na controle zal

uw stadverwarmings unit worden voorzien van een controle sticker met het jaartal van uitvoering.

2. Eventueel te vervangen onderdelen worden separaat bij u in rekening gebracht, montagekosten worden NIET berekend.

3. Alle voorkomende storingen aan de stadverwarmings unit worden verholpen zonder berekening van arbeidsloon 

en voorrijdkosten,UITZONDERING hierop zijn calamiteiten zoals bevriezing, lekkages aan radiatoren en leidingnet,

het normaal bijvullen en ontluchten van de installatie, storingen ontstaan door onderbreking van de stadsverwarming.

Storingen ontstaan door de energie leverantcier, wanneer er door derde tijdens de contract periode aan het toestel

werkzaamheden zijn verricht, niet juist openen van de hoofd afsluiters dicht en kamerthermostaat foutief gemonteerd.

4. De looptijd van het service contract loopt van 01 januari t/m 31 december. De nota zal u jaarlijks in de 1e week van het

contractjaar worden aangeboden, opzeg termijn schritelijk uiterlijk 3 maanden voor het einde van het contractjaar. 

5. Bij een nieuwe aanmelding voor het service contract word een toestel welke niet door ons is geleverd en gemonteerd op

basis van regie gecontroleerd, bij akkoord bevinding wordt u in  ons klantenbestand opgenomen dit geldt ook voor 

toestellen ouder dan 10 JAAR

6. Het service bezoek word u schriftelijk of per mail circa 2 weken van te voren gemeld.

7. Het contractbedrag welke wij u offreren voor een stadverwarmings unit bedraagt  €.60,00 inclusief BTW

8. Voor storingen in de avonduren en het weekeinde, waarbij de stadverwarming geen of onvoldoende warmte levert,

alsmede acuut ontstane lekkage's binnen de mantel van het toestel kunt u contact opnemen met : 0299-643926 

eventuele warmwaterstoringen worden binnen 24 uur verholpen.

9. Eventuele vervanging van de stadverwarmings unit kunnen wij tegen concurrend tarief  voor u uitvoeren.

10. Ook voor de volgende systemen kunt u bij ons een service contract afsluiten :

* Mechanische ventilatie á  €. 21,00 inclusief BTW

* Lucht verwarmingsunit á  €. 45,00 inclusief BTW

* Vloerverwarmings pomp en regeling á  €. 25,00 inclusief BTW

Bij eventuele akkoord bevinding kunt u bijgaand formulier, voorzien van u handtekening, aan ons als opdracht bevesteging 

retourneren.

Wij maken u er op attent, dat wij ook alle voorkomende installatie werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren op het gebied van 

loodgieters werkzaamheden, elektrotechniek alsmede duurzame producten zoals pv panelen en zonneboiler systemen.

Wij houden ons voor uw gewaardeerde opdracht gaarne aanbevolen en verblijven,

Met vriendelijke groeten,

H.van Hees / J.Maas
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AANMELDINGS FORMULIER

Hierbij meld ik me aan als lid van uw service en onderhoudsdienst en verklaar ik akkoord te 

gaan met de door u gestelde voorwaarde zoals vermeld onder punt 1 t/m 11 van het voorstel

NAAM: NAAM

ADRES: ADRES

POSTCODE : POSTCODE

TELEFOONNUMMER:

MOBIEL NUMMER:

E-MAIL ADRES:

Het service en onderhouds betreft de hieronder door u aan gekruisde onderdelen, 

en zal 1x per jaar aan u worden gefactureerd in januari.

Het service bedrag bedraagt voor de periode 2013 / 2014

Stadsverwarmings unit :

Merk: bouwjaar: €. 60,00 inclusief BTW

Mechanische ventilatie:

Merk: bouwjaar €. 21,00 inclusief BTW

Luchtverwarmngs unit:

Merk: bouwjaar €. 45,00 inclusief BTW

Vloerverwarmings unit:

Merk: bouwjaar €. 21,00 inclusief BTW

aanbieding is geldig tot en met december 2014

Handtekening voor Accoord NAAM Datum:
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