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ONDERHOUDSCONTRACT EN TARIEVEN 2013-2014 
 

 
 
ABONNEMENTSVORM       

 Jaarlijks onderhoud, inclusief kleine materiaalkosten tot € 5,00, excl. batterijen. 

 Minimale looptijd abonnement 2 jaar, hierna per jaar opzegbaar. 

 Bij storingen binnen 1 jaar na onderhoud betaalt u de basisprijs zonder voorrijkosten, is dit  
binnen 2 maanden voor de volgende onderhoudsbeurt dan wordt dit gelijk gecombineerd. 

 
Aantal: Basisprijs soort haard / kachel        
   Moederhaard cv       €   74,00 €  
   Gevelkachel**       €   30,00 €  
   Gaskachel vrijstaand      €   45,00 €  
   Gasblokkenvuur       €   38,00 €  
   Gasinzethaard (open verbranding)     €   50,00 €  
   Gasinbouwhaard (Ruitlengte tot 70cm)***     €   58,00 €  
   Gasinbouwhaard (Ruitlengte tot 140cm)***    €   70,00 €  
   Gasinbouwhaard (Ruitlengte vanaf 140cm en tunnel)***  €   82,50 €  
   Pelletkachel zonder cv aansluiting     € 165,00 €_____ 
   Anders namelijk:       €    €  
 
2e toestel op dezelfde locatie en gelijktijdig onderhoud basisprijs -10% op dit 2e toestel. 
3e toestel of meer op dezelfde locatie en gelijktijdig onderhoud basisprijzen -15% op deze toestellen. 
 

Voorrijkosten tot 30 km vanaf ons bedrijf in Zutphen   €  30,00 €_____ 
Indien reisafstand verder dan 30 km vanaf onze zaak is, dan gelden de voorrijkosten op basis van 
onderhouduurtarief van € 55,00 incl. 21% btw achteraf te bepalen na reistijd monteur. 

 
 

Indien uw toestel niet, of langer dan 2 jaar geleden door ons is geïnstalleerd/onderhouden: 
Dan zal bij de eerste onderhoudsbeurt uw toestel geheel gecontroleerd en schoongemaakt worden, de 
benodigde materialen en onderdelen zullen worden vervangen. De kosten bestaande uit werktijd en 
eventuele materialen worden aan u berekend. Het daarop volgende jaar gelden de bovenstaande tarieven. 

 

 
 
Algemeen: 
Onderhoud is exclusief onderdelen en de montage hiervan. Ons uurtarief betreft € 55,00 incl. 21% btw. 
Prijzen zijn per jaar incl. 21% BTW en geldig t/m 31-12-2014, zij worden jaarlijks aangepast aan de inflatie 
cijfers. Facturering na iedere onderhoudsbeurt, betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. 
    
* Alleen voor toestellen niet ouder dan 15 jaar 
**   Mits de brander te demonteren is zonder de kachel van de wand te demonteren 
*** Bij een 2 of 3-zijdige haard tellen de zijruiten ook mee in de lengte 

 
 


