ONDERHOUDS- EN SERVICEABONNEMENT 2018
Opdrachtgever:
Naam ………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………..............
Postcode en plaats ……………………………………………………………………………….
E-mail adres ………………………………………………………………………………………
Telefoonnummers …………………………………………………………………………………

En
Krebbekx Verwarming en verkoeling, hierna te noemen Krebbekx of installateur komen het
volgende abonnement overeen:
Onderhoudsabonnement à € 86,62 inclusief 21% BTW per jaar*
Onderhoudsabonnement:
Opdrachtgever en installateur komen overeen dat voor bovengenoemde prijs eenmaal per jaar
het onderhoud inclusief rookgasmeting en voorrijkosten wordt uitgevoerd aan de cv-installatie.
Opdrachtgever heeft recht op de 24-uursservice welke door Krebbekx wordt aangeboden in
geval van een spoedeisende storing. De kosten verbonden aan een storingsbezoek, het
uitvoeren van extra werkzaamheden en het vervangen van materialen gedurende het onderhoud
worden op basis van nacalculatie aan opdrachtgever doorberekend.
Serviceabonnement à € 125,04 inclusief 21% BTW per jaar*
Serviceabonnement :
Opdrachtgever en installateur komen overeen dat voor bovengenoemde prijs eenmaal per jaar
het onderhoud inclusief rookgasmeting en voorrijkosten wordt uitgevoerd aan de cv-installatie.
Opdrachtgever heeft recht op de 24-uursservice welke door Krebbekx wordt aangeboden in
geval van een spoedeisende storing. Voorrijkosten inclusief maximaal 2 uur arbeidsloon
(100%**) per jaar worden niet in rekening gebracht. Materiaalkosten verbonden aan een
storingsbezoek, het uitvoeren van extra werkzaamheden en het vervangen van materialen
gedurende het onderhoud wordt op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening
gebracht.
Onderhoud geiser/ gasboiler à € 40,61 inclusief BTW per jaar***
Onderhoud mechanische ventilatie à € 35,16 inclusief BTW per jaar***
Onderhoud w.t.w. unit à € 42,46 inclusief BTW per jaar***
Merk / type installatie …………………………………………………………………………………
bouwjaar en serienr …………………………………………………………………………………..

Uitsluitingen:
Het vervangen van pakkingen, ontsteek en ionisatie-electroden, gloeiplug, (glas) zekeringen,
externe regelapparatuur, zoals bijvoorbeeld de kamerthermostaat/ cascade boilerregelingen/
weersafhankelijke regelingen e.d., alsmede alle onderdelen van de cv-installatie welke niet
vallen onder onderdelen van de cv-ketel, zoals het expansievat, radiatoren, radiatorkranen e.d.
en storingen veroorzaakt door spanning uitval en waterdruk (bijvullen) vallen buiten het
onderhouds- of serviceabonnement.
Het abonnement wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar ingaande
op
met telkenmale een automatische verlenging van 1 jaar. Opzegging kan tegen het einde van een
contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient
schriftelijk / per email te geschieden.
Het abonnementstarief wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd met het door het CBS vastgestelde
indexeringscijfer. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
Betaling:
Middels bijgevoegde doorlopende SEPA machtiging gaat opdrachtgever akkoord met het
achteraf incasseren van het gehele verschuldigde (jaar) bedrag van uw bank/ girorekening.
Krebbekx verzend voorafgaand aan de incasso een factuur naar aanleiding van de uitgevoerde
werkzaamheden. De betalingstermijn van kosten welke op nacalculatie worden gefactureerd
bedraagt 14 dagen na factuurdatum.
Voorwaarden:
Op alle afgesloten abonnementen met Krebbekx verwarming en verkoeling zijn verder de
algemene voorwaarden voor onderhouds-en service abonnementen voor woninginstallaties
(VNI) van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hierbij aan.
In aanvulling op de voorwaarden van de VNI komen partijen overeen dat koudestoringen in het
stookseizoen, t.w. vanaf 1 oktober tot 1 mei, een spoedeisend karakter hebben. Spoedeisende
storingen worden binnen 24 uur verholpen.
Aldus overeengekomen te ………………………………………….., d.d: …………………………
Krebbekx Verwarming en verkoeling
Naam:

Naam opdrachtgever

Handtekening:

Handtekening:

* Bij een toestelleeftijd van 10 jaar vervalt het serviceabonnement en wordt automatisch omgezet in een
onderhoudsabonnement. Indien er achterstallig onderhoud wordt geconstateerd bij aanvang contract, behouden wij ons
het recht voor om meerwerk door te berekenen. Het abonnement zal ingaan na de eerste onderhoud/ servicebeurt.
Agpo (Ferolli) cv ketels zijn uitgesloten bij service abonnement.
** Tijdens avonduren, weekend-, en feestdagen wordt een afwijkend tarief berekend. Dit tarief wordt als volgt berekend:

100% ma t/m vr 07.00-17.00uur.

125% ma t/m vr na 17.00uur.

150% za.

200% zon- en feestdagen.
***Alleen afsluitbaar in combinatie met een onderhouds- of serviceabonnement voor de cv-installatie. Exclusief
vervangen van filters.

