
              

                                                                                                                    SERVICE 
                                                       ONDERHOUDSCONTRACT 

ABONNEMENT 

  

  
  

 Argon 29 
 4751 XC Oud Gastel 
 Tel: (0165) 53 02 32 
 Tel. service: (0165) 530232 
 Fax: (0165) 39 63 44 
 BTW nr. NL810073699B01 
 ABN-Amro   NL83ABNA0812792718 

  

 CV - gas - en waterinstallaties•Onderhoud en service•Ketel - geiser - boilervervanging met vrijblijvende 
offerte•Verkoop onderdelen etc. 

  

 Onderhoud Toestellen: 

Jaarlijks onderhoud aan uw toestel(len) volgens de voorschriften van de fabrikant. 
Voor het onderhoud wordt met u een telefonische afspraak gemaakt betreffende de tijd 
die u schikt. 

Bij onderhoud particulieren geldt een contante betaling aan onze monteur. 

Voor bedrijven, scholen en anders overeengekomen geldt een factuur. 
24-uurs service voor storingen, voorrijkosten, uurloon en materiaal worden aan u 
doorberekend. 
Ook bij deze bezoeken geldt een contante betaling! 

 Onderhoud en service toestellen: 

Jaarlijks onderhoud aan uw toestel(len) volgens de voorschriften van de fabrikant (zie 
hierboven). 
24-uurs service voor storingen geen voorrijkosten + maximaal één uurloon per storing. 
Totaal 2 storingen per jaar. 
Materiaalkosten worden wel doorberekend. 
Ook bij deze bezoeken geldt eveneens een contante betaling! 
Wilt u als bewoner het gekozen abonnement aankruisen en dit gedeelte bewaren!! 

 

 



 

 

 
 
        Persoonlijke Gegevens:  
 
Naam: _____________________________________________________ 
 
Adres: _____________________________________________________   
 
Postcode en woonplaats _______________________________________ 
 
Telefoonnummer: ____________________________________________ 
 
E-mail adres: ________________________________________________ 
  

ABONNEMENTSKOSTEN PER JAAR (Prijzen incl. BTW) 

Abon.nr.  Onderhoud  Abon.nr.  Onderhoud en Service  
        

005  VR-HR CV            
toestel+geiser/boiler 

€80,- 060  VR-HR CV toestel+geiser/boiler €95,- 

010  VR-HR Combi toestel €55,- 070  VR-HR Combi toestel €90,- 

020  VR-HR CV toestel €50,- 080  VR-HR CV toestel €75,- 

030  Staand/gevel kachel €40,- 090  Staand/gevel kachel €75,- 

040  Geiser-boiler €40,- 0100  Geiser-boiler €100,- 

050  Direct gestookte heater 
mits goed bereikbaar 

€68,- 0110  Direct gestookte heater mits 
goed bereikbaar 

€115,- 

055  Mechanische ventilatie 
unit 

€25,-     

   
 
 
INSCHRIJVING ONDERHOUDS-SERVICE ABONNEMENT  
Vul de abonnement nummers die u hierboven heeft gekozen hieronder in: 
  

Abon. nr.:   Aantal:  Merk toestel:  Type:  Bouwjaar:  

Abon. nr.:   Aantal:  Merk toestel:  Type:  Bouwjaar:  

Abon. nr.:   Aantal:  Merk toestel:  Type:  Bouwjaar:  

Abon. nr.:   Aantal:  Merk toestel:  Type:  Bouwjaar:  

Ingaande jaar: __________   Maand: _________________ 



 

 

 
 
Vergeet niet de onderstaande voorwaarden te lezen!! 

 
VOORWAARDEN 

 
Al onze prijzen zijn inclusief 19% BTW. 
Indien nodig worden de prijzen per 1 Januari aangepast. 
Alleen van prijsverhogingen boven de 10% wordt u schriftelijk in kennis gebracht. 
Een abonnement gaat in na contante betaling aan onze monteur dan wel na ontvangst   
van het abonnementsbedrag op onze bank- of girorekening. 
Bij een service abonnement gelden twee storingen per jaar met een maximum van één 
uurloon per storing en géén voorrijkosten. Dit alleen bij een storing in het cv/combi of 
warmwatertoestel. 
Een wijziging in het abonnement kan plaatsvinden op de dag dat er met onze monteur 
een afspraak is gemaakt. 
Voor facturen geldt een betalingstermijn van veertien dagen. 
Beide partijen kunnen op ieder gewenst moment het abonnement schriftelijk beëindigen. 
Verwarming & Sanitair Shop B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijden met opgaaf   
van redenen een overeenkomst van het abonnement te beëindigen, een abonnement niet 
te verlengen of een abonnement te wijzigen. 
Voorrijkosten worden alleen in rekening gebracht als u na een gemaakte afspraak voor 
onderhoud of reparatie niet thuis blijkt te zijn. 
Bij bezoek dienen toestellen voor onderhoud of reparatie goed bereikbaar te zijn. 
Storingen die vóór 21.00 uur bij ons zijn gemeld, worden nog dezelfde avond opgelost 
indien een dringende storing, of anders met u geregeld. 
Heaters moeten volgens VCA-normen en VCA-veiligheden bereikbaar zijn. 
Reparaties welke niet onder het service-abonnement vallen worden uitgevoerd tegen 
uurtarief exclusief voorrijkosten.  

 Van het abonnement zijn uitgesloten: 

        -Vloerverwarming 
        -Klokthermostaten 
        -Cascades 
        -Weersafhankelijke of andere soortgelijke regelingen. 
        -Problemen veroorzaakt door kalk (kalkrijk water b.v.) 
        -Problemen veroorzaakt door reparaties van uzelf of derden buiten de Verwarming     
 & Sanitair Shop om. 
        -CV-warmwaterstoring veroorzaakt door blikseminslag etc. 
        -Bijvullen + ontluchten van installatie. 

Onze 24-uur servicedienstkunt u bereiken onder nummer 0165-550068 zeer 
vakbekwame mensen zijn u van dienst in zowel reparatie, onderhoud of 
vervanging inclusief bijbehorend kluswerk. 
Ook voor ketel-, geiser-, of boilervervanging bent u bij ons op het goede adres. 
Wij leveren bekende merken zoals Nefit-Buderus, AWB, Vaillant, Bosch 
Thermotechniek, Remeha, etc.  
Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan.  
U bent van harte welkom. Ook uw adres voor levering van serviceonderdelen.  


