
 

 

 

Naam 

Straatnaam huisnummer 

                                                                                 Postcode Plaats 

 

 

 

                       

Contract nr. :  

Betreft  : Aanbieding onderhouds- en serviceabonnement  

 

 

 

Geachte mijnheer/ mevrouw, 

 

Ingesloten treft U een onderhouds- en serviceabonnement aan voor  het adres: Straatnaam 1 te Plaats. Wij 

verzoeken U bij akkoord de kopie van dit contract ter ondertekening aan ons retour te zenden. Gaarne willen wij 

U wijzen op het grote belang dat deze cv-installatie eenmaal per jaar wordt schoongemaakt, nagezien en 

eventueel opnieuw afgesteld.  

 

U gelieve bijgaand aan te treffen: 

1. Onderhoudsabonnement  

2. Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement 

 

Belangrijke redenen om uw installatie te onderhouden: 

- Een goed gereinigde installatie geeft een optimaal rendement, dit is zoveel mogelijk warmte bij een zo 

laag mogelijk brandstofgebruik. 

- Een goed deskundig afgestelde installatie voorkomt onnodige storingen en slijtage. 

- Een niet goed afgestelde installatie kan een voor de gezondheid schadelijk gas produceren. 

 

 

Gaarne willen wij bovenstaande werkzaamheden voor U uitvoeren; dit zal door één van onze deskundige 

monteurs worden uitgevoerd om het optimale rendement, kwaliteit en de veiligheid van uw cv-installatie te 

waarborgen. 

 

Tevens maken erop attent dat ons bedrijf in Uw directe omgeving is gevestigd. Wat inhoud dat wij bij eventuele 

storingen snel ter plaatsen kunnen zijn. 

 

Hopende dat het bovenstaande voor U aanleiding mag zijn een en ander door ons te laten uitvoeren, verblijven 

wij, 

 

 

hoogachtend, 

 

Vos Centrale Verwarming BV 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

Overeenkomst aangegaan met: (ontbrekende gegevens s.v.p. aanvullen/wijzigen) 

 

Klantnummer :  

Naam :  

Adres :  

Postcode/plaats :  

E-mail adres :  

Telefoonnummer :  

 

 

   Onderhouds- en serviceabonnement cv-installatie    

   

Gegevens onderhoudsadres :  

Ingang contractdatum :  

Kosten  per jaar excl. BTW : € 112,40 excl. 21% BTW  (€ 136,00 incl. BTW) per ketel prijspeil 2022 

Betaling : Binnen 15 dagen na factuurdatum   

 

 

Hierna zijn de voorwaarden vermeld voor het onderhoudsabonnement voor volledig onderhoud en het in 

bedrijfstellen van 1 cv-installatie tot 45 kW.  

 

Dit abonnement geldt voor de duur van 1 jaar. Dit abonnement geldt vervolgens voor onbepaalde tijd. De 

verlenging van dit abonnement gebeurt niet als één van beide partijen het abonnement minstens 1 maand voor de 

afloopdatum heeft opgezegd. 

Iedere partij kan het verlengde abonnement op elk moment opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. 

Het onderhoud loop via het postcodesysteem. In principe wordt er eenmaal naar het opgegeven adres een 

aankondiging per e-mail of post verzonden voor een onderhoudsbezoek. Bij 2x afwezigheid zonder opgaaf van 

redenen wordt het onderhoud geacht als verricht.  

 

Bij een aanvraag voor een derde bezoek zullen er administratiekosten á € 37,50 in rekening worden gebracht. 

 

Door ons uit te voeren werkzaamheden tijdens de onderhoudsbeurt zijn: 

- Het bedrijfsklaar maken van de installatie 

- Reiniging van verbrandkamer en warmtewisselaar 

- Reiniging van brander en controle van regelapparatuur 

- Indien nodig: bijvullen, ontluchten en waar nodig inregelen van installatie en regelapparatuur, alsmede 

het geven van reparatie,- en vervangingsadviezen 

 

Algemeen: 

Te vervangen onderdelen en montagekosten hiervan worden afzonderlijk berekend, evenals tussentijdse 

storingen. (dus ook bijvullen) Bij tussentijdse storingen worden er geen voorrijdkosten berekend.  

 

 

Vos Centrale Verwarming is dag en nacht telefonisch bereikbaar en heeft een 24 uur service 

 

 

Voor akkoord  getekend d.d. ______________ Voor akkoord  getekend d.d. ______________ 

                 

  

       

  

Vos Centrale Verwarming BV ………………………………………………………….                 


