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Heerhugowaard,

Onderhoudscontract c.q. jaarlijkse inspectie van uw ketel, boiler geiser etc.
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Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u op de hoogte brengen van onze jaarlijks terugkerende werkzaamheden om apparatuur bij u thuis een
onderhoudsbeurt te geven.
Onderstaand geven wij u een overzicht van onderhoud/inspectie voor diverse apparatuur; indien u hiertoe wenst over te gaan,
verzoeken wij u uw keuze(s) aan te geven en ons dit formulier terug te zenden of af te geven op ons kantoor.

S.v.p. door u in te vullen:
Gaarne wensen wij dat u onderhoud pleegt aan:

0
0
0
0
0
0

cv-ketel, type ……………..…
geiser, type ………………….
boiler, type ………………….
gashaard
mechanische ventilatie
anders, …………………..…..

€ 85,31 + € 15,00 voorrijkosten buiten Heerhugowaard (max. 15km)
€ 55,14
€ 55,14
€ 55,14 Datum: ……………………………….
€ 63,02
………..
Handtekening: ………………………...

Voor het 2e toestel (boiler, geiser, mechanische ventilatie) berekenen wij slechts € 30,92 incl. BTW.
De laatste onderhoudsbeurt is geweest in: ……………………….……… (s.v.p. datum invullen indien bekend).
U kunt ons bereiken onder nr. …………...………… voor het maken van een afspraak. Mobiel ………………….
Het door ons gewenste kwartaal: 1ste kwartaal – 2de kwartaal – 3de kwartaal – 4de kwartaal (s.v.p. omcirkelen)
Zie voor voorwaarden en bepalingen onze ‘voorwaarden onderhoudscontract’ op de achterzijde.
Uiteraard zullen wij voor de goede uitvoering van de werkzaamheden zorgdragen.
Wij zien uw keuze voor onderhoud gaarne tegemoet !
Met vriendelijke groeten,
Burger BV
De heer R. Does

G. Burger B.V. maakt deel uit van Kamp Holding B.V., waartoe tevens de navolgende werkmaatschappijen behoren:
Kamp Bouwbedrijf B.V. (met eigen onderhoudsdienst) - Kamp Projects B.V. - Kamp Bouwmarkt B.V. (Multimate)
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden voor Bedrijven (ALIB 2007) en voor Consumenten (AVIC),
vastgesteld door de VNI.
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Voorwaarden onderhoudscontract

HET ABONNEMENT
 Het toestel krijgt 1 x per jaar een onderhoudsbeurt volgens onderstaande omschreven werkzaamheden.
 Jaarlijks neemt Installatiebedrijf Burger telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak in het door u gewenste
kwartaal. In overleg wordt een dag en tijdstip voor het onderhoud met u overeengekomen.
 Indien u tijdens de gemaakte afspraak niet aanwezig bent en de monteur van Installatiebedrijf Burger geen toegang heeft tot
het toestel, zijn wij genoodzaakt voorrijkosten in rekening te brengen.
 Het verhelpen van storingen aan uw cv-ketel, geiser en boiler binnen kantooruren (arbeidsloon en materiaal worden in
rekening gebracht, echter geen voorrijkosten tijdens kantooruren).
 Het abonnement houdt tevens in dat tijdens het stookseizoen van oktober tot en met april (zogenaamde ‘koude storingen’)
een medewerker van ons uw problemen met de cv-ketel, geiser of boiler binnen 24 uur tracht te verhelpen. Ook na 18.00 uur
en in het weekend kunt u ons telefonisch bereiken voor het verhelpen van de storing (buiten kantooruren berekenen wij
voorrijkosten en arbeidsloon volgens weekendtarief).
 Het onderhoudscontract geldt voor 12 maanden. Aan het einde van de lopende termijn zal zij stilzwijgend worden verlengd.
Deze verlenging is niet van toepassing indien een der partijen schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen
beëindigen.
 Het abonnement wordt automatisch opgeheven bij verkoop van de woning.
DE WERKZAAMHEDEN
Tijdens het gestelde onderhoud zullen door ons, 1 x per jaar, de volgende werkzaamheden worden verricht:
 Het reinigen van de verbrandingskamer en het inspecteren van de warmtewisselaar en brander.
 Het controleren van het watercircuit en indien nodig bijvullen en ontluchten.
 Het controleren van het condenswatercircuit en het reinigen van het sifon.
 Het controleren en afstellen van de branderdruk en indien nodig opnieuw afstellen.
 Het controleren van de waterdruk en zonodig bijvullen.
 Het controleren op gas- en waterlekkage en indien nodig repareren.
 Het controleren van de afvoerleidingen t.b.v. de verbrandingsgassen en de luchttoevoer.
 Het controleren van het expansievat en het overstortventiel.
 Het controleren van de magnesium anode en indien nodig en mogelijk het vervangen hiervan (alleen
van toepassing bij onderhoud boiler).
NIET INBEGREPEN
 De te vervangen onderdelen en materialen.
 Het verhelpen van storingen buiten het jaarlijkse onderhoud om.
 Het arbeidsloon wanneer het jaarlijkse onderhoud door een reparatie of vervanging meer dan vijf kwartier in beslag neemt.
 Voorrijkosten bij het verhelpen van storingen buiten normale werkuren (na 18.00 uur en in het weekend).
PRIJZEN EN VOORWAARDEN
 Het abonnementsgeld dient jaarlijks na ontvangst van de factuur aan ons te worden voldaan. Ons betalingstermijn luidt
“netto veertien dagen na factuurdatum”.
 Installatiebedrijf Burger behoudt zich het recht tot het aanpassen van de tarieven volgens de door de overheid te stellen of
gestelde regels. Jaarlijks is het toegestaan de tarieven aan te passen volgens het indexcijfer.

