SERVICE- EN ONDERHOUDSABONNEMENT
Algemene voorwaarden voor een Luxe abonnement.
Er wordt bij dit abonnement 1 maal per jaar een
onderhouds/controlebeurt uitgevoerd.
De prijs van het abonnement wordt jaarlijks geïndexeerd.
De werkzaamheden die uitgevoerd worden:
-Een keer per jaar of per twee jaar zal uw verwarmingstoestel worden gereinigd en afgesteld.
-De afspraak wordt per telefoon gemaakt.
-De gasleiding zal vanaf de gaskraan bij het verwarmingstoestel op lekdichtheid worden
gecontroleerd. Ook zullen wij aangeven of de situatie veilig is.
-Er word indien nodig water bijgevuld tot de benodigde bedrijfsdruk, mits er geen
omslachtige handelingen benodigd zijn.
-Het rookgas kanaal van het verbrandingstoestel wordt gecontroleerd.
-Het expansievat wordt optische en akoestische gecontroleerd(als goed bereikbaar is).
Bij eventuele storing(en) zullen geen voorrijkosten en/of arbeidsloon worden berekend.
Alleen het te vervangen onderdeel zal in rekening worden gebracht. U heeft recht op 24
uurs service bij een storing, waarbij het verbrandingstoestel niet meer functioneert. Dit
abonnement is voor een periode van vijf jaar waarnaar het steeds met een jaar verlengd
wordt.
Wat valt niet onder het abonnement:
-Het niet functioneren van het verbrandingstoestel, waarbij er geen gas of stroom aanwezig is.
-Een storing die veroorzaakt wordt door te weinig waterdruk.
-Een storing die veroorzaakt wordt door de kamerthermostaat of weersafhankelijke regeling.
-Ontkalken van warmwater toestellen.
-Indien na gebruikelijke garantietermijn(waarbij het toestel niet door ons geleverd is) de boiler
of de warmtewisselaar vervangen dient te worden, zal het normale arbeidsloon aan u worden
doorberekend, ongeacht de eventuele vergoeding van het desbetreffende artikel door de
fabrikant.
-Een storing aan het toestel, welke een gevolg is van het niet opvolgen van ons advies.
Dit abonnement vervalt wanneer er door derden zonder onze toestemming aan de cvketel/installatie is gewerkt.
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Opmerking: …………………………………………………………………..
Op al onze offertes, leveringen en diensten zijn van toepassing:
De Algemene leveringsvoorwaarden van installerende bedrijven ALIB `92 in 1992, Gedeponeerd bij en griffie van de
arrondissementsrechtbank te `s Gravenhage onder nummer 162/1992.

