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INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING
SANITAIR
VLOERVERWARMING

Onderhoudscontract verwarmingsinstallatie tussen 1) installateur / brandertechnicus
2) Klant / gebruiker installatie
Gegevens klant :
Naam:………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Merk en type ketel (indien gekend):……………………………………….
Type brandstof: GAS / Mazout (schrappen wat niet past)
Telefoon voor afspraak: ……………………
Jaartal van de installatie: …………………..
Tijdens het onderhoud zullen de volgende werkzaamheden door Blindeman Luc bvba, ( jaarlijks voor mazoutketels,en tweejaarlijks voor gasketels) worden verricht:
* Het rookgaszijdig reinigen van het lamellenblok
* Het reinigen van de branders
* Het controleren en afstellen van de regelapparatuur
* Het controleren en afstellen van de branderdruk
* Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen
* Het controleren van het expansievat en het overstortventiel

Kostprijs contract voor gasketel niet condenserend: 130 € / ketel
Kostprijs contract voor gasketel condenserend: 140 € / ketel
Kostprijs contract voor mazoutketel : 150 € / ketel
Vervangdichtingen voor demontage/montage condensatieketels zijn niet inbegrepen. De kostprijs hiervan is
afhankelijk van merk, type en vermogen van de installatie.
Dit contract wordt jaarlijks aangepast en is excl. BTW en incl. voorrijkosten. Dit onderhoudscontract geldt voor 12 maanden. Aan
het einde van de lopende termijn zal deze stilzwijgend worden verlengd met een periode van 12 maanden. Deze verlenging is niet
van toepassing indien een der partijen schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
In de kostprijs zijn niet inbegrepen de kosten voorkomend uit het noodzakelijk verwisselen van diverse onderdelen, voor zover
deze vallen buiten de normale garantie bepalingen. Wij wensen te benadrukken dat de verrichte onderhoudswerkzaamheden geen
recht geven op een gratis service-verlening ingevolge storingen edm., optredend na de onderhoudswerkzaamheden.
Na ontvangst van uw akkoordbevestiging nemen wij de werkzaamheden in onze planning op.

De facturen voor dit onderhoud zijn , volgens de huidige wetgeving, fiscaal aftrekbaar.
Voor akkoord (1 exemplaar getekend terug bezorgen)
Op datum van:
De installateur
De opdrachtgever
“gelezen en goedgekeurd”

