Voor onderhoud & storingen aan gastoestellen

Onderhoudscontract
Ondergetekende meldt zich aan voor één (of meerdere) van de volgende onderhoudscontracten bij
Heating Support en verklaart hierbij tevens accoord te gaan met de Algemene Voorwaarden zoals
vermeld op de achterzijde.
Alle genoemde bedragen zijn per jaar, per toestel en inclusief BTW (prijspeil jaar 2010)
Graag aankruisen welk(e) contract(en) u met Heating Support wenst aan te gaan.


Onderhoudscontract staande CV-ketel VR/HR / Heater*			

€ 67,50



Onderhoudscontract gaswand CV-ketel VR/HR*				

€ 97,50



Onderhoudscontract keukengeiser / gevelkachel*				

€ 37,50



Onderhoudscontract badgeiser / gasboiler*					

€ 47,50



Onderhoudscontract gashaard*						€ 57,50

* Bij jaarlijks onderhoud. Bij storing brengen wij geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening.
De eventueel te vervangen onderdelen worden wel in rekening gebracht.

Uiteraard zullen wij, bij welk contract u ook heeft, zorg dragen voor vakkundig werk en wij zullen te allen tijde
proberen uw storing (het gehele jaar door) binnen 24 uur op te lossen.

Gegevens klant:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon: 						

Mobiel:

E-mailadres:
Type ketel:
Bouwjaar ketel:
Datum: 						

Handtekening klant:
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Algemene Voorwaarden
•

De duur van deze overeenkomst is één jaar en zal na beëindiging van die tijd stilzwijgend worden voortgezet en op zelfde voorwaarden worden verlengd, tenzij door één van de partijen ten minste 2 maanden
van te voren het contract is opgezegd.

•

De overeenkomst is persoons- en locatiegebonden en is derhalve niet overdraagbaar.

•

De prijs zal jaarlijks worden herzien, waarbij als basis de CBS-index voor de bouwnijverheid zal worden
gehanteerd.

•

Vervangen onderdelen worden eigendom van de opdrachtnemer.

•

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om installatieonderdelen, welke schadelijk danwel milieubelastende stoffen bevatten, uit te sluiten van deze overeenkomst.

•

Met ondertekening van dit contract vervallen de voorgaande overeenkomsten.

•

Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie Uneto/VNI.

•

De installatieonderdelen waaraan onderhoud/werkzaamheden moeten worden verricht, dienen door de
monteur, ten tijde van het bezoek, vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn.

Heating Support
Max Fruyt van Hertog

