
 

 

 

         Terneuzen, 2019 

Betreft: Onderhoud gastoestel(len) 

Geachte klant, 

Voor het onderhoud aan uw cv- of gaswandketel, geiser, gashaard of olieketel bieden wij twee 

verschillende soorten abonnementen aan, namelijk het “Basis”-abonnement en het “Zeker”-

abonnement.  

Het volgende kunnen wij u daar over informeren:  

1. Onderhoudsabonnement “Basis”: 

 Vast bedrag per jaar voor het onderhoud van uw gastoestel(len): 
(NB: het weergegeven bedrag is per toestel, incl 21% btw (per 01-10-2012)  en op alle bedragen is indexering van toepassing) 

- Cv-ketel of gaswandketel:      €   99,27 

- Cv-ketel/gaswandketel en de geiser of ventilatiebox:   € 151,84 

- Gashaard:        €   99,27 

- Geiser:         €   59,58 

- Ventilatiebox        €   45,00 

- Olieketel:         Op aanvraag. 

 1 x per jaar uitvoeren van onderhoud aan uw gastoestel(len). 

 24-uurs servicedienst voor het verhelpen van storingen. 

- Voorrij-&arbeidskosten worden tegen standaardtarieven berekend. 

 Onderdelen worden doorberekend indien geen onderdelengarantie bij de aanschaf van het toestel is 

afgesloten. 

 Maximaal vermogen 50 kw. 

 Facturatie na onderhoud. 

 

2. Onderhoudsabonnement “Zeker”: 

 Vast bedrag per jaar voor het onderhoud van uw gastoestel(len): 
(NB: het weergegeven bedrag is per toestel, incl 21% btw (per 01-10-2012) en op alle bedragen is indexering van toepassing) 

- Cv-ketel of gaswandketel:      € 163,42 

- Cv-ketel/gaswandketel en de geiser of ventilatiebox:   € 227,74 

- Gashaard:        € 163,42 

- Geiser:         €   70,11  

- Olieketel:        Op aanvraag. 

 1x per jaar uitvoeren van onderhoud aan uw gastoestel(len). 

 24-uurs servicedienst voor het verhelpen van storingen 

- Voorrij-&arbeidskosten worden niet berekend (NB: tot maximaal 2 uur per storing!). 

NB: de voorrij&arbeidskosten worden niet berekend als het een storing betreft ten gevolge 

van een defect binnen de mantel van de ketel. In het geval er een storing op doet aan uw 

ketel als gevolg van een onderdeel buiten de mantel van de ketel, dan worden de 

standaardtarieven berekend. 

 

 

 

 



 

 Onderdelen worden doorberekend indien geen onderdelengarantie bij de aanschaf van het toestel is 

afgesloten. 

 Toestel niet ouder dan 15 jaar, vanaf het 15
e
 jaar wordt het contract omgezet in een “Basis”-contract. 

 Maximaal vermogen: 50 kw. 

 Facturatie 1 x per jaar, in de maand waar in het abonnement is afgesloten. 

 NB: niet voorzien: 

- Omzetten van wintertijd naar zomertijd en omgekeerd. 

- Bijvullen en ontluchten van de cv-installatie buitenom het onderhoud. 

 
Voor beide abonnementen geldt; de opdrachtgever (u dus) kan de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen zolang de 

installateur nog geen prestaties heeft hoeven leveren. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op restitutie van eventueel 

vooraf betaald abonnementsgeld. Voor deze en meer voorwaarden verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden van 

Onderhoudsabonnement voor woninginstallatie(s) van Uneto-Vni. Deze zijn bij ons per mail opvraagbaar. 

  

Wij verzoeken u vriendelijk om op bijgevoegd kopie aan te geven voor welk abonnement u kiest en dit 

ondertekend naar ons terug te sturen middels de gefrankeerde enveloppe. Graag reageren binnen 14 

dagen. Bij voorbaat hartelijk dank.  

NB: er kan alléén een ZEKER-abonnement worden afgesloten indien alle gegevens ingevuld 

zijn (zoals bouwjaar en serie-nummer). 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en indien u vragen heeft kunt u uiteraard 

contact met ons opnemen, telefonisch (0115-613774) of per mail (info@baderiedam.nl). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Receptie/Planning 

Baderie-Installatiebedrijf Dam BV 
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