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ONDERHOUDSCONTRACT EN TARIEVEN 2020

ABONNEMENT:
• Uitsluitend bedoeld voor toestellen welke door ons zijn geïnstalleerd.
• 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
Gevelkachel**
Gaskachel vrijstaand
Gasblokkenvuur
Gasinzethaard (open verbranding)
Gasinbouwhaard (Ruitlengte tot 70cm)***
Gasinbouwhaard (Ruitlengte tot 140cm)***
Gasinbouwhaard (Ruitlengte vanaf 140cm en tunnel)***
Pelletkachel zonder cv aansluiting , hierbij dient u vooraf de
schoorsteen te laten vegen.

€ 85,00
€ 65,00
€ 70,00
€ 65,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 115,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€ 175,00

€_____

Voor speciale uitvoeringen kan er extra kosten worden doorberekend,
u krijgt hier vooraf de prijs van ,afhankelijk van grootte en bereikbaarheid.
Extra’s namelijk: Keramische achterwand,
€
Ontspiegeld glas
€
Rookgasventilator
€
Bij iedere onderhoudsbeurt dient u van extra’s vooraf melding te maken aan de monteur.
Voorrijkosten tot 20 km vanaf ons bedrijf in Zutphen
€ 30,00
€
Indien reisafstand verder dan 20 km vanaf onze zaak is, dan gelden de voorrijkosten op basis van
onderhouduurtarief van € 60,00 incl. 21% btw achteraf te bepalen na reistijd monteur.

Klantgegevens;
Naam:

__

Deb. nr.:

Adres:
Postcode / woonplaats:
Telefoon vast:

Telefoon mobiel:

E-mail:
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Merk leverancier:

______________________________________________________

Type toestel:

_______

Serienummer:

________

Aankoopdatum /Factuurdatum________________________________________________
Eventuele opmerkingen / bijzonderheden:

Hierbij geef ik opdracht voor het uitvoeren van boven vermelde toestellen en prijzen.
Datum:

Handtekening cliënt:

Algemeen:
Onderhoud is exclusief onderdelen en de montage hiervan. Ons uurtarief betreft € 60,00 incl. 21% btw.
Prijzen zijn per jaar incl. 21% BTW en geldig t/m 31-12-2020, zij worden jaarlijks aangepast aan de inflatie
cijfers. Facturering na iedere onderhoudsbeurt, betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

**
***

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/hoogte.
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