Geachte heer, mevrouw,
Waarom regelmatig onderhoud aan uw cv ketel of ander gastoestellen belangrijk is.
Uw comfort is belangrijk en uw cv-ketel is een ingenieus apparaat dat er voor zorgt dat u warm water en een
comfortabele warmte krijgt. Comfort mag echter nooit ten koste gaan van veiligheid of energieverbruik. Daarom
is een periodieke controle noodzakelijk en van levensbelang. Regelmatig onderhoud zorgt voor een kleinere
kans op storingen en een langere levensduur. Daarnaast is het ook belangrijk dat uw Cv-ketel/of gastoestel
veilig is. Een ketel verbrandt immers flinke hoeveelheden gas. Naast controle op een goede en veilige werking
wordt uw ketel tijdens het onderhoud ook optimaal afgesteld zodat deze zo zuinig mogelijk is. Een goede
werking kan alleen na een gedegen onderhoud aan uw cv of verwarming door een erkend installateur.
Eenmaal per jaar komt onze monteur uw toestel of verwarming controleren en onderhouden. Hiermee verkleint
u de kans op storingen en heeft de volgende voordelen:

•
•
•
•
•
•

Langere levensduur
Hierdoor stelt u de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel uit.
Veiligheid
Reguliere inspecties verhoogt brandveiligheid en verlaagt kans op lekkage van koolmonoxide.
Voorkomt storingen
Kleine problemen worden opgelost. Zo voorkomt u dat uw cv-ketel op een ongunstig moment uitvalt.
Voorkomt dure reparatiekosten
Cv-ketel onderdelen gaan langer mee bij goed onderhoud.
Energiezuinig
Een onderhouden ketel is energiezuiniger. Dit scheelt wel tot 10% op uw energierekening.
Milieuvriendelijk
Met minder CO2 uitstoot en betere verbranding van gas is een goed onderhouden cv-ketel beter voor
het milieu.

Mocht er toch een storing optreden dan wordt deze snel opgelost.



7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Deskundige service, betrouwbaar en vakkundig.

Wilt u ook een onderhoudsabonnement van Venema Service Peize.
Wij bieden u de volgende Gastoestellen service abonnementen aan:
CV- Ketel HR/VR
Moederhaard
Luchtverwarmingsketel
Keuken/bad geiser
Gasboiler
Gevelkachel / Schoorsteenkachel
Ventilatie box
Afhankelijk van uw toestel doen wij u een scherp aanbod om uw toestel in topconditie te houden.

Bij Venema Service Peize heeft u de keuze uit meerdere Service abonnementen.

Venema Service Peize is een zusterbedrijf van IBV Venema Peize.
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VENEMA SERVICE PEIZE Service Abonnementen:
Contract mogelijkheden per CV ketel.
Prijs per jaar, na onderhoud gefactureerd.

Onderhoud
€ 69,50 per jaar

Prijzen Incl. BTW
Service en
onderhoud

Ventilatie box
indien aanwezig

€ 110,- per jaar

€ 22,50 - per jaar

Jaarlijks 1x onderhoud aan Cv ketel.

Storing vóór 10.00 uur gemeld, zelfde dag
hulp.
* Inclusief uurloon en voorrijkosten bij een
storing.
** Inclusief materiaalkosten bij storing en/of
onderhoud
Minimale looptijd abonnement 1 jaar

*** per jaar opzegbaar.
Ja

Nee

* Werkelijke werkuur en reistijd wordt als werkuur genoteerd. Uitgaande van normaal werkuur, avond, nacht,
weekend en feestdagen worden er toeslagen berekend.( geldt niet voor Service en onderhoud contract )
**

-

***

Het leveren en monteren van onderhoudsmaterialen is opgenomen in de overeenkomst, zoals
pakkingen, ionisatie- en ontstekingselektroden.
Het leveren en monteren van vervangende of defecte onderdelen is niet opgenomen in de
overeenkomst, zoals pompen, printen, expansievaten, ketels, branders.
Storingsbezoeken voor fabrikanten zijn niet opgenomen in de overeenkomst.
Indien van toepassing zijn de voorrijkosten, reis uren en reiskosten opgenomen in de overeenkomst.
Alleen storingen aan de ketel zelf. (Thermostaten en radiatorkranen vallen hier niet onder).
Drukverlies door defect expansievat valt buiten het contract.
Het bijvullen van de Cv-ketel valt niet onder het contract.
Ontstoppen van de condens afvoer [ excl. Sifon van de cv ketel ] valt niet onder het contract.
Opzegbaar op einde van een kalenderjaar met inachtneming van twee kalender maanden voor nieuwe
jaar.

Algemene bepalingen:
-

Voor de eerste maal onderhoud aan een toestel die niet door ons bedrijf is geplaatst, worden de uren
afzonderlijk berekend + het bedrag van het abonnement voor het desbetreffende toestel.
De installateur is gerechtigd om jaarlijks de prijs te indexeren volgens Uneto-VNI met het CBSindexcijfer voor onderhoudscontracten “CAO-lonen” voor de Bouwnijverheid.

Bovenstaande prijzen gelden voor ketels met een vermogen t/m 40kw. Voor ketels met een vermogen hoger
dan 40KW wordt in geval van Service en onderhoud een toeslag in rekening gebracht.

Venema Service Peize is een zusterbedrijf van IBV Venema Peize.
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Frequentie van CV onderhoud:

Omschrijving van de werkzaamheden:
Uitwendig:
Inwendig:

Metingen:




één maal per jaar

Een visuele controle van het toestel met de daarbij behorende appendages, zoals
overstortventiel, expansievat, vul-kraan e.d..
Controleren en reinigen van de condens afvoer CV ketel.





Het reinigen van branders, verbrandingskamer, warmtewisselaar en overige
componenten, die zich in de luchttoevoer en rookgasafvoer bevinden.
Het reinigen en afstellen van de ontsteking en vlambeveiliging.
Het uitwendig reinigen van de componenten, die zich binnen de mantel bevinden.
Het verhelpen van kleine lekkages aan losneembare koppelingen.



Het meten en indien nodig afstellen van de brander druk op de nominale waarde.



Storingen: In geval van storingen die vallen buiten het bestek van planmatig onderhoud wordt u verzocht
contact op te nemen met ons storingsnummer: 050-5034617 of 06-52047922
*

o

Ik kies voor abonnement Onderhoud € 69,50 per jaar.

o

Ik kies ook voor gelijktijdig onderhoud aan mijn ** Ventilatie box € 22,50 per jaar.

o

Ik kies voor abonnement Service en Onderhoud € 110,00 per jaar.

* Aankruisen wat van toepassing is. ** In combinatie met cv onderhoud abonnement. Prijzen incl. btw.
Aldus overeengekomen in tweevoud te Peize op d.d. …………………
De aannemer:

De Opdrachtgever:

Installatiebedrijf Venema

Naam

…………………………………………

De Overzet 2/2B

Adres

…………………………………………

9321 DB PEIZE

Pc en plaats ……………..……………………
Telefoon nr. ……………………………………
E mailadres …………………………………….
Type cv ketel …………………………………..

Handtekening aannemer

Handtekening opdrachtgever

Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten, zijn van
toepassingen de algemene levering-, verkoop- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kamer van
koophandel te Meppel d.d. 20-03-95; en die als bijlage is gevoegd.

Venema Service Peize is een zusterbedrijf van IBV Venema Peize.
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