Alkmaar, 20 februari 2020
Blad 1/5
Onze ref.:
Uw ref. :
Betreft :

/220034 /KB

Geachte heer en/of mevrouw,
Hier doen wij u vrijblijvend onze onderhoudsabonnement
toekomen voor het éénmaal per jaar reinigen en inspecteren
van de c.v.-ketel (combi) volgens voorschriften fabrikant,
NEN 1078, NPR 3378 en zoals onderstaand staat omschreven.
Omschrijving der werkzaamheden
Het onderhoudsabonnement omvat één inspectiebeurt per jaar
daarnaast kan gedurende de gehele contractduur de hulp van
onze 24-uurs dienst worden ingeroepen (ook na werktijd en op
zon- en feestdagen) ten behoeve van het opheffen van storingen.
De kosten verbonden aan het opheffen van tussentijdse storingen
zullen in rekening worden gebracht overeenkomstig het daarvoor
geldende uurloon vermeerderd met kosten van de onderdelen.
Het abonnement heeft betrekking op het toestel en een aantal
direct daaraan verbonden onderdelen, zoals leidingen, afsluiters,
appendages etc...
Tijdens de inspectiebeurt zullen de volgende werkzaamheden
uitgevoerd worden.
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1:Aan het toestel:
-Het controleren en indien nodig reinigen van de warmtewisselaar.
-Het reinigen van de hoofdbranders met inspuiters.
-Het reinigen en afstellen van de waakvlambrander.
-Het controleren van het thermostatencircuit.
-Het controleren c.q. afstellen van de branderbelasting.
-Het controleren van de bedrading op uitdroging.
-Het controleren c.q. afstellen van de juiste waterhoeveelheden bij warmwatertoestellen.
-Het controleren, meten en registreren van een juiste verbranding,
door middel van een CO-meting m.b.v. Eurolyser.
-Het controleren van de rookgasventilator op onbalans en
slijtage van de lagers.
-Het controleren c.q. invetten van bewegende delen.
2:Nabij het toestel:
-Het controleren van de lucht-rookgasafvoerbuis op dichtheid
en goede werking.
-Het controleren van de condensafvoer (HR Ketel) op verstopping
-Het controleren van de installatiedrukken, zonodig bijvullen
en ontluchten.
-Het controleren van appendages op lekkage, zoals: overdrukventiel, vul- en aftapkranen, expansievat en inlaatkombinatie.
-Het controleren c.q. inspecteren van de gasleiding op dichtheid
(exclusief reparaties).
3:Niet tot de onderhoudsbeurt ingevolge het abonnement behoren:
-Het ontkalken van boilers c.q. warmtewisselaar.
-Het reinigen c.q. vegen van de schoorsteenkanalen.
-Het herstellen van lekkages e.d. (waarvoor de installatie
moet worden afgetapt).
-Het vervangen van onderdelen en daartoe behorende arbeidstijd.
-Vervangen van anodes c.q. thermokoppels.
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Indien nodig, zullen deze werkzaamheden na overleg voor
rekening van de opdrachtgever worden uitgevoerd.
4:Vervangen van defecte onderdelen:
Het vervangen van defecte onderdelen en/of pakkingen tijdens of na
de inspectiebeurt worden berekend tegen de geldende handelsprijzen
exclusief B.T.W.
5:Diversen:
-Door middel van een schriftelijke of telefonische melding zal u
geïnformeerd worden wanneer de werkzaamheden uitgevoerd
gaan worden.
-Het abonnement geldt voor een jaar en gaat in na ontvangst van
de opdracht.
-Bij jaarlijkse prijsverhogingen CBS indexcijfers mogen wij een
percentage verhogen op het c.v.- onderhoudscontract, volgens
onze leveringsvoorwaarden AVIC.
-Storingen aan het verwarmings- warmwatertoestellen zullen tijdens
het stookseizoen binnen 24 uur verholpen zijn.
-Bij gevaar voor de installatie, bijvoorbeeld ten gevolge van
vorst zullen "koude" storingen alsmede ernstige lekkages nog
dezelfde dag verholpen worden.
-Na inspectie zal het toestel voorzien worden van de sticker
"gecontroleerd" Techniek Nederland.
-Indien de installatie of het toestel, niet of niet meer aan de
geldende voorschriften en- of veiligheidseisen voldoet zal
Installatiebedrijf Kusch b.v., dit aan de opdrachtgever melden.
-Installatiebedrijf Kusch b.v., zal niet aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor schade, veroorzaakt door gebreken aan de
installatie of onderdelen daarvan.
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Tarief
C.v.-ketel (combi/solo)

€

140.00

Voornoemd tarief is exclusief de geldende B.T.W.
Wij vertrouwen erop U hiermede een passende aanbieding te
hebben gedaan en zien uw nadere berichten met belangstelling
tegemoet,
hoogachtend.
Installatiebedrijf Kusch b.v.
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Betreft: Bijlage onderhoudscontract.
Hierbij doen wij u opdracht voor een service-abonnement t.b.v.
een combiketel voor een bedrag van € 140.00
exclusief de geldende B.T.W.
Dit is exclusief materialen, inclusief autokosten zoals
omschreven in uw aanbieding d.d.
Naam

:

Adres

:

Plaats

:

Tel/mob

:

E-mail

:

Type ketel

:

Ingaande per:

Handtekening:

Naam ondergetekende:

Indien u akkoord gaat met het contract verzoeken wij u
het kopie te ondertekenen en te retourneren naar ons.
Bij voorbaat onze dank.

