Overeenkomst service en onderhoud

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de op de achterzijde vermelde algemene service voorwaarden van installatiebedrijf De Leeuw.
Naam: ( bedrijf )
Adres:
Postcode en plaats:

…………………………. M / V
…………………………………
…………………………………

Toestel

Merk/ Type/ Code + Bouwjaar

…………………………….
……………………………..

Telefoon zakelijk:
Telefoon privé:

Plaats waar
toestel hangt

Svp uw type contractkeuze aankruizen.
Type 1:
Type 2:
Type 3:
Onderhoud Onderhoud Onderhoud/
/ Service
Service/
Materiaal/

€ 162,€ 214,€ 279,€ 211,€ 270,€ 313,€ 166, € 211,€ 84,€ 234,€ 283,€ 67,€ 96,€ 162,€ 53,€ 96,€ 142,€ 84,€ 96,€ 142,€ 59,€ 96,€ 94,Gashaard/Gevelkachel
€ 57,€ 162,Prijzen inclusief 21% BTW, welke U na uitvoering van onderhoudsbeurt op onze factuur dient te voldoen. Prijzen zijn geldig van 1 januari t/m
31 december 2018.
Cv-ketels (t/m 45 kW)
Combiketels (t/m 45 kW)
Moederhaard
Luchtverwarmers (t/m 45 kW )
Ventilatorgeiser
Geisers ( keuken/bad )
Gasboiler
Mechanische afzuigunit
WTW-unit
Zonlichtsystemen

Gegevens klant:
Datum:
…………………......
Plaats:
………………..........

€ 84,€ 84,-

Type 4:
Onderhoud/service
Materiaal/
Randapparatuur

Naam ondergetekende: ……………………
Handtekening:
……………………

Namens:
De Leeuw Installatietechniek.
Handtekening:

*Installatiebedrijf De Leeuw Beneden-Leeuwen N.V.*
* Brouwerstraat 24 * 6658 AE Beneden-Leeuwen * Telefoon: 0487-594489 * Fax: 0487-591859 * E-mail:info@installatiebedrijfdeleeuw.nl *

Beschrijving contracten / voorwaarden:
1. Onderhoud
Tot het onderhoud wordt tenminste gerekend:
- Het periodiek onderhoud aan respectievelijk inspecteren van,
het toestel conform de onderhoudssystematiek van de fabrikant.
- Het inspecteren van de randapparatuur, rookgasafvoer, rioolafvoer.
- De controle op de warmwaterhoeveelheid per minuut, voor zover
van toepassing.
- De controle of de opstellingruimte voldoet aan de veiligheidsvoorschriften.
- Het zo nodig bijvullen van het toestel, voor zover van toepassing.
- Het opmaken van een inspectierapport ten behoeve van de klant.
2. Toestelonderdelen
Onder toestelonderdelen worden verstaan die onderdelen, die zich
binnen de mantel van de toestelbehuizing bevinden. Deze vallen tot een
maximum van € 275,- per gebeurtenis binnen deze overeenkomst.
Voor onderdelen die niet meer leverbaar zijn kan De Leeuw niet
aansprakelijk worden gesteld.
3. Onterechte storingsmeldingen
Storingen die niet onder het contract vallen:
- Een gesloten gaskraan.
- Een te laag waterpeil in de CV-installatie.
- Het niet of niet voldoende zijn uitgevoerde van door het bedrijf
geadviseerde reparaties en / of door het bedrijf geadviseerde vervangen van
onderdelen.
- Een gedoofde waakvlam tenzij deze niet wil blijft branden.
- Een storing veroorzaakt door (de-) montagewerk.
- Een onjuiste stand van de thermostaat.
- Een defect elektrische zekering of hoofdschakelaar.
- Een storing als gevolg van blikseminslag, bevriezing, verstopping of
kalkafzetting.
4. Eerste inspectiebeurt
Alvorens een abonnement te kunnen aangaan dient de klant het merk het type
en het bouwjaar van het toestel in kwestie door te geven. Op grond van deze
gegevens kan De Leeuw besluiten een 1e inspectiebeurt te willen uitvoeren op
kosten van de klant. Hij treedt daartoe in overleg met de klant. De beurt vindt
plaats voor dat het contract wordt aangegaan binnen 2 maanden na sluiting van
het contract.

5. Installatieonderdelen die niet in contract zitten
Onder installatieonderdelen worden verstaan:
- De radiatoren.
- De bij het geheel horende leidingsystemen.
(CV, gas, water, riolering)
- De rookgasafvoer.
- De niet merkgebonden thermostaat.
- De thermostaatkabel.

Inhoud abonnement

Type 1

Periodiek onderhoud
Geen arbeidsloon bij onderhoud
Geen voorrijkosten bij onderhoud
Geen voorrijkosten bij storing ***
Geen arbeidsloon bij storing ***
Storingsmelding 24 uur per dag,7 dagen per week.
Storingsafhandeling 7 dagen per week
Toestelgebonden materiaalkosten tot €275,- ****
Randapparatuur
Minimale contractduur met verlenging van telkens
*
**
***
****

6 Randapparatuur
Onder randapparatuur word verstaan:
(Als het zich niet binnen de behuizing
bevind.)
- Vulkraan
- Overstort
- Expansievat
- De inlaatcombinatie
- De merkgebonden thermostaat
- De radiatorkraan
Type 2

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

2 jaar

2 jaar

Type 3
(*)
X
X
X
X
X
X
X
X
2 jaar

Type4
(**)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 jaar

Type 3 Alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar.
Type 4 Alleen voor toestellen en installaties niet ouder dan 5 jaar.
Bij storingen aan uw warmwater toestel of CV-ketel.
Per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.

Toestellen ouder dan 15 jaar zullen automatisch terug gezet worden naar een type 2 contract.
Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de leveringsvoorwaarden van Uneto-Vni.
De Leeuw houdt zich het recht voor de prijzen te indexeren.

*Installatiebedrijf De Leeuw Beneden-Leeuwen N.V.*
* Brouwerstraat 24 * 6658 AE Beneden-Leeuwen * Telefoon: 0487-594489 * Fax: 0487-591859 * E-mail:info@installatiebedrijfdeleeuw.nl *

