Onderhoudscontract verwarmingstoestellen

#

12345
1-1-2022

Onderstaand installatiebedrijf en opdrachtgever
Installatiebedrijf
Installatiebedrijf van Nimwegen de Vries B.V.

Opdrachtgever
Dhr./Mevr. Achternaam

Barwoutswaarder 3 j
3449 HE Woerden

Straatnaam 12
3456 AB Plaats
Tel. 0123456789
@:
email@email.nl

@: administratie@vannimwegendevries.nl

(S.v.p. retourneren ( of @) voorzien van eventuele ontbrekende / gecorrigeerde gegevens.)

komen overeen een onderhoudscontract aan te gaan volgens onderstaande voorwaarden,
toestellen en totaalprijs.
Voorwaarden
•
Dit onderhoudscontract geldt voor een periode van 12 maanden en zal stilzwijgend worden
verlengd voor een onbepaalde termijn. Tijdens die termijn kan het contract worden opgezegd, met
een opzegtermijn van één maand.
•
Het onderhoud wordt eenmaal per jaar uitgevoerd.
•
Facturatie van het onderhoud geschiedt enkel na uitvoer daarvan.
•
Prijzen zijn exclusief onderdelen en evt. parkeerkosten, inclusief btw, inclusief klein materiaal en
voorrijkosten*.
(* afstand groter dan een straal van 15km van I.B. van Nimwegen de Vries B.V. = aangepast tarief)

•
•
•
•

Arbeid voor vervanging onderdelen, storingen en extra werkzaamheden welke niet vallen onder
onderhoud gastoestellen worden volgens bijgaand tarievenblad doorberekend.
Storingen vallen buiten het onderhoudsbedrag, onderdelen en arbeid worden apart berekend, er
worden echter geen voorrijkosten berekend.
In geval van storingen kunt u gebruik maken van onze 24-uurs storingsdienst.
Jaarlijkse prijsaanpassing aan het indexcijfer voor de dienstverlening.

Toestel(len)
Merk:
Type:
Bouwjaar:
Installatie datum:
Serienummer:
Totaalprijs incl. btw

Merk
Model
JJJJ
dd-mm-jjjj
012345678910

€

€

€€,€€

€€,€€

(S.v.p. retourneren ( of @) voorzien van eventuele ontbrekende / gecorrigeerde gegevens.)

Deze overeenkomst is op 01-01-2022 opgemaakt, door elk der partijen ondertekend, en elk
der partijen heeft een exemplaar ontvangen.
Voor akkoord installateur:

voor akkoord opdrachtgever:

Tarievenblad per 28 maart 2022
Onderhoud gastoestellen
Vaillant hrSOLIDE, hrEXCLUSIEF of ecoTEC plus
Nefit EcomLine, TopLine, TrendLine of 9000i
Nefit SmartLine, ProLine of BaseLine
Overige gas gestookte ketel
Gasboiler, bad geiser of keukengeiser
Gasgestookte heater
Zonneboiler
Mechanische Ventilatie box
WTW ventilatie box
Afpersen gasleiding / lekdichtheidsproef

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

84,00
99,77
91,95
94,04
59,54
95,39
40,46*
39,24*
50,87*
26,95*

* alleen mogelijk in combinatie met onderhoud cv-toestel.
Tarieven voor arbeid service monteur
Maandag t/m vrijdag van 8:00 t/m 18:00
Avonduren, zaterdag, zon- en feestdagen
Minimum bezoektarief
Minimum bezoektarief avond, weekend en feestdag
Voorrijkosten

€
€
€
€
€

71,62
84,12
53,71
63,09
36,20

Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw.

De onderhoudsprijzen op het tarievenblad gelden binnen een straal van 15km.
Voor locaties op grotere afstand dan een straal van 15km wordt reistijd bijgeteld.
De prijzen op het tarievenblad worden jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer van
de dienstverlening.

