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ONDERHOUDSABONNEMENT 

 
Algemene voorwaarden voor het onderhoudsabonnement. 
 
Er wordt bij dit abonnement 1 maal per jaar een    
onderhouds-/controlebeurt uitgevoerd. 
De prijs van het abonnement wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 
De werkzaamheden die uitgevoerd worden: 
-Een keer per jaar zal uw verwarmingstoestel worden gereinigd en afgesteld. 
-De afspraak wordt per telefoon gemaakt. Of per e-mail, mits opgegeven. 
-De gasleiding zullen wij vanaf de gaskraan bij het verwarmingstoestel op lekdichtheid  
 controleren. Ook zullen wij aangeven of de situatie veilig is. 
-Er wordt indien nodig water bijgevuld tot de benodigde bedrijfsdruk, mits er geen   
 omslachtige handelingen benodigd zijn. 
-Het rookgas kanaal van het verbrandingstoestel wordt gecontroleerd. 
-Het expansievat wordt optisch en akoestisch gecontroleerd (als deze goed bereikbaar is). 
 

Bij eventuele storing(en) zullen geen voorrijkosten worden berekend. 

Tevens doen wij ons uiterste best om u zo snel mogelijk te helpen in geval van een storing. Toch kan het voorkomen dat wij 
u niet direct of moeten doorverwijzen naar een ander servicebedrijf indien wij vakantie hebben. Dit valt dan niet onder 
onze verplichtingen.  

Wat valt niet onder het abonnement: 
-Het niet functioneren van het verbrandingstoestel, waarbij er geen gas of stroom aanwezig is. 
-Onderdelen die bij regulier onderhoud of een storing vervangen moeten worden. 
-Een storing die veroorzaakt wordt door te weinig waterdruk. 
-Een storing die veroorzaakt wordt door de kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling. 
-Ontkalken van warmwater toestellen. 
-Een storing aan het toestel, welke een gevolg is van het niet opvolgen van ons advies. 
 
Wanneer er door derden aan de cv-ketel/installatie is gewerkt, kunnen er wel  
voorrijkosten gerekend worden 

 
 
 
Het onderhoudsabonnement kost € 87,50 per jaar voor de 046- regio en  
€ 95,00 per jaar voor alle overige regio’s in Limburg. 
 
Buiten dit abonnement hanteren wij nog de volgende tarieven: 
Voorrijkosten € 35,00 voor de 046- regio en voor alle overige regio’s € 48,50. 
Het uurloon bedraagt € 58,50. 
 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW. 
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