Nobelstraat 5
3846 CE Harderwijk
Tel. 0341 - 431626
info@vandenos.nl
www.vandenos.nl

Invulformulier Afbouw & Installatiebedrijf van den Os BV
Soort toestel:

Prijs:

Soort toestel:

Prijs:

HR-ketel (met/zonder WW)*

€74,60

Fornhuis vrijstaand

€37,19

Niet HR-ketel (met/zonder WW)*

€74,60

Keukengeiser

€48,82

Brink luchtverwarmer

€74,60

Douche / badgeiser

€48,82

VR Heaters (hete lucht)

N.t.b.

Gasboiler

€48,82

HR Heaters (hete lucht)

N.t.b.

Mechanische Ventilatie

€48,82

Gevel kachels

€61,34

Airco-unit

€100,42

Zonneboiler

€71.72

WTW installatie*

€48,82

Warmtepomp

op aanvraag

Overige

N.t.b.

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en gebaseerd op prijspeil januari 2022. * WW = Warm water / WTW = Warmteterugwinning

Maak uw keuze kenbaar door in bovenstaand overzicht het aantal toestellen in te vullen. Voor verenigingen van eigenaren, fabrikanten of particulieren
met meerdere van hetzelfde type toestellen of verschillende toestellen, graag even contact opnemen met Afbouw & Installatiebedrijf van den Os BV.
Onderstaande graag volledig invullen (geldt alleen voor CV toestel):
Merk toestel:
Type toestel:
Serienummer:
Bouwjaar:
Naam klant:
Straatnaam:
Postcode:
Woonplaats:
Maand / onderhoud:
Service-verlener:

Service-nemer:

Afbouw & Installatiebedrijf van den Os BV

Naam:

Ampèrestraat 1a

Adres:

3846 AN Harderwijk

Woonplaats:

Handtekening:

Handtekening:

Voor akkoord getekend op:

datum

Onderhoudscontract Afbouw en Installatiebedrijf van den Os BV
A.
-

Jaarlijks een inspectie / onderhoudsbeurt
Het eenmaal per jaar schoonmaken van het toestel.
Het controleren van de gasdichtheid.
Het controleren van waterzijdige lekkages.
Het controleren van de rookgasafvoer en de luchttoevoer.
Het controleren van de regel- en beveiligingsapparatuur.
Het controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v. het condenswater.
Indien nodig het afstellen van de gasdruk.

B. Service / storingen
Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar en urgente storingen worden binnen 24 uur opgelost. Urgente storingen aan WW (Warm Water) apparatuur en de WTW (Warmteterugwinning) installatie worden binnen 24 uur opgelost
met uitzondering van het weekend, zon- en feestdagen. Deze storingen zullen individueel worden beoordeeld. Na een
eerste onderhoudsbeurt komt er een onderhoudskaart bij uw CV toestel te hangen, waarop het aantal onderhoudsbeurten
en storingen zal worden bijgehouden. Voor een storing tel: 0341-431626
C. Materialen / tarieven/ overige
D. Materiaal wat nodig is voor het verhelpen van de storing wordt door ons in rekening gebracht, mits de onderdelen
onder fabrieksgarantie vallen.
E. Als de reparatie meer dan € 200,- euro exclusief 21% BTW bedraagt, zal eerst toestemming gevraagd worden.
F. Arbeidstijd voor het verhelpen van een storing wordt door ons in rekening gebracht.
G. De afspraken worden door ons zelf verzorgd. De onderhoudsbeurten zullen ieder jaar in dezelfde periode plaats
vinden. Hiervan kan worden afgeweken, aangezien wij proberen diverse onderhoudsbeurten per postcodegebied op
één dag te plannen.
D. Wat valt buiten het onderhoudscontract van uw CV toestel
Deze werkzaamheden vallen buiten het onderhoudscontract van uw CV toestel, maar worden wel door ons uitgevoerd.
Het bijvullen en ontluchten van de CV installatie.
Geen netspanning bij het toestel aanwezig.
Geen gas bij het toestel aanwezig.
Het ontstoppen van het riool.
Storingen in zijn algemeenheid.
Werkzaamheden aan de CV installatie buiten het toestel.
E. Looptijd van het onderhoudscontract
Dit onderhoudscontract is een jaar geldig en wordt steeds stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij er twee maanden voor
intreding van het volgende onderhoudscontractjaar een schriftelijk verzoek tot beëindiging wordt ingediend.
F. Tarieven
Soort toestel:

Prijs:

Soort toestel:

Prijs:

HR-ketel (met/zonder WW)*

€74,60

Fornhuis vrijstaand

€37,19

Niet HR-ketel (met/zonder WW)*

€74,60

Keukengeiser

€48,82

Brink luchtverwarmer

€74,60

Douche / badgeiser

€48,82

VR Heaters (hete lucht)

N.t.b.

Gasboiler

€48,82

HR Heaters (hete lucht)

N.t.b.

Mechanische Ventilatie

€48,82

Gevel kachels

€61,34

Airco-unit

€100,42

Zonneboiler

€71,72

WTW installatie*

€46,06

Warmtepomp

op aanvraag

Overige

N.t.b.

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en gebaseerd op prijspeil januari 2022. * WW = Warm water / WTW = Warmteterugwinning

