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Zorgeloos genieten van uw verwarmings- of verkoelingsinstallatie
Voor optimaal gebruik van uw installatie, is preventief en regelmatig onderhoud belangrijk. Met
een garant onderhoudscontract streven wij ernaar uw installatie in topconditie te houden. Met
het onderhoudscontract krijgt u het gehele jaar na uw onderhoud voorrang bij storingen.
Uw installatie wordt binnen twee maanden na aanvraag gekeurd. Eens per jaar vindt er
onderhoud plaats om uw installatie in topconditie te houden. U verlengt daarmee niet alleen de
levensduur van uw installatie, u bespaart ook nog eens op uw energieverbruik.
Een garant onderhoudscontract kunt u voor vrijwel elk type cv- en airco-installatie afsluiten,
ook als deze niet door De Boer Installatietechniek is geplaatst! Zelfs voor cv-ketels ouder dan
15 jaar kunt u een garant onderhoudscontract afsluiten. U betaalt geen voorrijkosten bij
onderhoud en storingen. U dient wel de kosten voor de materialen en de arbeidsuren welke de
monteur in totaal met uw storing bezig is te betalen.






Eens per jaar een onderhoudsbeurt
Storingsmelding 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Snelle hulp bij een storing
Geen voorrijkosten
Geen procentuele toeslag buiten kantoortijden

Installaties mogen geen asbest bevatten!
U betaalt
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Garant onderhoudscontract 2018 Contractgegevens
Naam en Voorletter(s)
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon nr
E-mail
Begindatum contract
Onderhoudsmaand

Onderhouden
Heater

Merk toestel
Type
Serienummer
Bouwjaar
Plaats toestel
Bij ondertekening van het Garant Onderhoudscontract gaat u automatisch akkoord
met onze algemene voorwaarden.

Ondertekend door

………………………………………………........................
Handtekening
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Doorlopende machtiging behorende bij contract 2018 Gegevens incassant
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:
Woonplaats incassant:
Land incassant:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

De Boer Installatietechniek B.V.
Tunnelstraat 5A
6163 HS
Geleen
Nederland
NL95ZZZ655822760001
2018 -

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Boer Installatietechniek BV
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Boer Installatietechniek BV. Als u het niet
eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gegevens klant
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Rekeningnummer (IBAN):
Bank Identificatie (BIC)*:

*geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Ondertekening
Plaats:
Datum:

……………………………………………
Handtekening
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Contract afsp raken
1. Onderhoud
1.1 Voordat het garant onderhoudscontract van start gaat, is een toestelkeuring noodzakelijk.
Deze toestelkeuring vindt binnen twee maanden na aanvraag van het garant
onderhoudscontract plaats.
1.2 Onderhoud aan het toestel vindt eens per jaar plaats.
1.3 Het eerste onderhoud aan het toestel vindt plaats kort na of gelijktijdig met de toestelkeuring.
1.4 Vanaf het eerste onderhoud begint het maandelijks of het jaarlijks contract te lopen met een
looptijd van een jaar.
1.5 Het preventief onderhoud omvat de volgende controlepunten:
CV
 Het toestel wordt gecontroleerd op storingen en de juiste druk.
 De waarden van koolmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) in de
rookgassen van het gastoestel worden gecontroleerd.
 De veiligheid van de rookgasafvoer wordt gecontroleerd.
 De afstelling van het toestel.
 De montage van de installatie: bevestiging van de rookgasafvoer met een maximale lengte
van 3 meter, van kunststof aluminium of roestvrijstaal tot aan de dak toevoer of het
bouwkundig kanaal en controle op lekkages in het leidingwerk*
 De koud- en warmwateraansluiting, incl. Inlaatcombinatie* wordt gecontroleerd op lekkages
en slijtage.
 De onderdelen in de mantel van het toestel worden gereinigd.
 De drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het drukvat worden gecontroleerd op
werking, slijtage en lekkage.
 De gasleiding, incl. gaskraan* wordt gecontroleerd op slijtage
*Tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten
Airco
 Vulmiddel controleren op vuiligheid
 De onderdelen in de binnenunit worden gecontroleerd op slijtage en werking en worden
stofvrij gemaakt.
 De buitenkant van de binnenunit wordt gereinigd.
 De buitenunit wordt gereinigd.
 De filters worden gereinigd.
 Het leidingwerk* wordt gecontroleerd op eventuele lekkages of slijtage.
*Tot maximaal 2 meter vanaf de mantel van het toestel gemeten

contract 2018 -

Pagina 4 van 5

Verwarming - Badkamers - Airco - Legionellabeheer - 24-uurs service & Onderhoud
IBAN NL28 RABO 0304 4093 16 | K.v.K. 65582276 | BTW-nr. NL8561.71.499.B01

Professionals, dag en nacht bereikbaar

I n s t a l l a t i e t e c h n i e k B.V.

Tunnelstraat 5A
6163 HS Geleen
T : 046 - 475 55 01
info@deboerinstallatietechniek.nl
www.deboerinstallatietechniek.nl

1.6 Geconstateerde gebreken tijdens het preventief onderhoud zullen zo spoedig mogelijk,
na uw akkoord, door De Boer Installatietechniek B.V. worden verholpen.
1.7 De kosten voor het correctiefonderhoud van zowel de arbeidsuren als het materiaal zijn
voor uw rekening.

2. Storing
2.1. Storingsmeldingen kunnen 24 uur per dag gedaan worden via onze website of per
telefoon (046-4755501)
2.2. Storingen worden verholpen tussen 08.00 en 17.00 uur, indien mogelijk dezelfde dag.
2.3. Storingen aan toestellen die dienen voor de verwarming van het hoofdvertrek worden
verholpen tussen 08.00 en 22.00 uur, indien mogelijk op dezelfde dag van melding.
2.4. De afhandeling van storingen aan verwarmingsapparatuur die dient voor verwarming
van het hoofdvertrek heeft ten allen tijden voorrang op het afhandelen van andere
storingsmeldingen, een en ander ter beoordeling van De Boer Installatietechniek B.V..
2.5. U betaalt geen voorrijkosten bij een storing zowel tijdens als buiten kantooruren.
2.6. De kosten voor de materialen en de arbeidsuren welke de monteur in totaal met uw
storing bezig is, zijn voor uw rekening. U betaalt geen procentuele toeslag buiten de
kantoortijden.

3. Looptijd
3.1. Het garant onderhoudscontract sluit u af voor een jaar.
3.2. Het garant onderhoudscontract wordt na een jaar stilzwijgend per maand verlengd.
Na één jaar kunt u het contract opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

4. Betaling
4.1. De maandelijkse prijs voor het garant onderhoudscontract wordt maandelijks vooraf
gefactureerd en geïncasseerd met een automatische incasso van uw bankrekening. Of u
betaalt het bedrag na het onderhoud contant of per pin aan de monteur vooruit.
4.2 Het is niet mogelijk om reeds betaalde facturen te restitueren bij het voortijdig
opzeggen van het contract.

5. Afwijking van deze contractafspraken
5.1. Naast deze contractafspraken, gelden de algemene voorwaarden van Uneto VNI.
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