
ADRES: SOCRATESSTRAAT 30, 7323PE APELDOORN – TELEFOON: 055-8445556 – MOBIEL: 06-53293759 

 

Naam  :___________________________                          
Adres  :___________________________                          
Postcode :___________________________               ONDERHOUDSCONTRACT 
Woonplaats :___________________________               SERVICECONTRACT 
 
Merk ketel :___________________________      met   /   zonder   warmwatervoorziening 
 

 

 

Onderhoudscontract   
  
Eén maal per jaar worden ketel en brander 
schoongemaakt, wordt de brand afgesteld 
en worden alle draaiende onderdelen   
gecontroleerd en zo nodig gesmeerd. 
      
Tevens worden  waterdruk,  regelapparatuur 
en circulatiepomp  gecontroleerd. 
                 
Het vegen van de  schoorsteen valt buiten 
het onderhoudscontract.   

 
Genoemde contractprijzen zijn gebaseerd op de thans geldende lonen en kosten en zullen jaarlijks 
worden aangepast aan de index, goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken. 
De contractduur is één kalenderjaar en wordt steeds automatisch met 1 jaar verlengt, behoudens 
opzegging voor 1 november van het lopende jaar. 
De contractprijs dient te worden voldaan, na ontvangst van factuur binnen 8 dagen. 
Reparatie en het monteren van nieuwe onderdelen, alsmede wijzigingen en uitbreidingen aan de 
installatie kunnen door ons worden uitgevoerd tegen betalen van het geldende uurtarief, de 
gebruikte materialen en de gemaakte kosten. 
 

  
Opgemaakt te            : _______________      Datum                                                 : _______________ 
 

 Voor akkoord cliënt  : _______________      Voor akkoord onderhoudsbedrijf  : _______________ 
                             

 

 
De kosten van het onderhoudscontract  
bedragen  € 57.50  (excl. BTW en materiaal)  
 

 

Servicecontract 
 
Naast de werkzaamheden, welke zijn genoemd  in             
het onderhoudscontract, zullen ook storingen aan                                      
ketel(s), brander(s) en  ketelapparatuur gratis 
worden verholpen voor zover dit niet meer dan één 
werkuur per keer vergt.                                              
     
Extra werktijd wordt afzonderlijk berekend. 
                  
Niet onder dit servicecontract vallen storingen                                                                 
welke zijn ontstaan door: 
 
- Bedieningsfouten 
- Het ontbreken van brandstof en/of 
              elektriciteit 
- Onvoldoende  water in de installatie 
- Defecte zekeringen 
- Storingen welke zijn ontstaan ten gevolge 
              van defecten en/ of slijtage aan  
              onderdelen waarvan door ons reparatie of 
              vervanging werd geadviseerd. 
 
De kosten van het servicecontract bedragen 
 € 77.50  (excl. BTW en materiaal)         
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