R.R.H- INSTALLATIETECHNIEK
Rozemarijnsingel 4
3544 AE Utrecht
Telefoon: 06-43907785
Rekeningnr:NL12 INGB 0005 6975 84
KVK Utrecht nr: 30282061
Btw: NL177080292
E-mail: rrohan.h@gmail.com

Voordelen Servicecontract RRH installatietechniek
Voordelen
Service en onderhoud voorkomt storingen aan uw cv-ketel c.q. cv-installatie zoals uw
gashaard, gasboiler, geiser of MV Box-WTW Unit en zorgt ervoor dat het rendement
Van uw cv-ketel/apparaten optimaal blijft.
Ø Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.
Ø Tenzij anders overeengekomen worden onderhoudsbeurten eens per 12 maanden
verricht met een uitloop van maximaal 3 maanden.
Ø Ook voor cv-ketels ouder dan 10 jaar wordt een onderhoudscontract afgesloten.
Ø Storingen kunnen tot 22.00 uur gemeld worden op het algemene
storingsnummer 06-43907785. Wanneer u een storing meldt voor 10.00 uur, wordt u
dezelfde dag nog geholpen. Meldingen na 10.00 uur worden zo snel mogelijk, uiterlijk
de volgende dag (werkdagen), opgevolgd.
Ø Onderhoud aan de cv ketel kan van 08.00 tot 20.00 uur geschieden zonder dat er
extra kosten bijkomen en u vrij hoeft te nemen van u werk.
Ø Na 18:00 zijn wij alleen beschikbaar voor storingen aan de cv ketel.

De volgende werkzaamheden worden verricht tijdens een onderhoud
ü Het rookgaszijdig reinigen van het lamellenblok
ü Het reinigen van de branders
ü Het controleren en afstellen van de regelapparatuur
ü Het controleren en afstellen van de brander druk en C02
ü Het controleren van de waterdruk en zo nodig bijvullen
ü Het controleren van het expansievat en het overstortventiel
ü Het reinigen van de ventilator
ü Het controleren van pakkingen en zo nodig deze te vervangen
Onderdelen en of materialen die vervangen moeten worden zullen buiten het
servicecontract apart in rekening worden gebracht.
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Betalingen
1. Het verschuldigde bedrag wordt jaarlijks tot wederopzegging via automatisch incasso
geïncasseerd.
2. Voor dit abonnement gelden de tarieven zoals die door RRH Installatietechniek voor
of uiterlijk bij het aangaan van het abonnement zijn verstrekt.
3. Betalingen van arbeidsloon en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden
met machtiging automatisch afgeschreven van uw giro/bankrekeningnummer. Indien
gewenst kan er contant betaald worden.
Opzegging
-Ieder jaar wordt het onderhoudscontract stilzwijgend
verlengd met een periode van 1 jaar.
-Opzegging kan alleen schriftelijk en voor het einde van iedere maand.

Dit onderhoud/servicecontract heeft u afgesloten.
o
o
o
o
o
o
o

Cv ketel combi
Cv ketel combi ALL INN
Gaskachel
Geiser (i.c.m. ketel)
Geiser
Gas boiler
MV Box of WTW Unit

€ 85,00
€ 175,00
€ 61,01
€ 110,35
€ 30,50
€ 30,50
€ 15,26

Doorhalen wat niet van toepassing is. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.

De ingangsdatum van deze overeenkomst is gesteld op …… - ...... - 20....

-

De klant kan pas een onderhoudscontract krijgen voor een gasapparaat indien het
gasapparaat voor de eerste keer een sanering, d.w.z. voor € 50,00 per uur excl. btw,
materiaal, voorrijkosten van € 25 en parkeerkosten voor rekening van de klant, heeft
plaats gevonden en het gasapparaat geheel in orde is gemaakt.
Na een sanering betaalt u alleen materialen bij een storing,
Voorrijkosten en arbeidsloon worden dan niet berekend.
De onderhoudscontract periode gaat in vanaf de datum dat deze contract is getekend
en is voor de duur van 1 jaar. Indien u eerder het abonnement opzegt blijft u het
abonnementsgeld verschuldigd.
Voor bevestiging van uw opdracht verzoeken wij u het laatste blad van dit
document getekend te retourneren.
De eerste twee pagina’s van dit document houdt u als bewijs klant te zijn
bij RRH Installatietechniek en een servicecontract te hebben op uw cv ketel.
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Onderhoud/Servicecontract cv Installaties
RRH Installatietechniek
Klant
Naam
Straat + nummer
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Bankrekeningnummer

:_________________________________________
:_________________________________________
:_________________________________________
:_________________________________________
:_________________________________________
:_________________________________________
:_________________________________________

Dit onderhoudscontract is van toepassing op de volgende installaties:
o
o
o
o
o
o
o

CV ketel combi
Cv ketel combi ALL INN
Gaskachel
Geiser (i.c.m. ketel)
Geiser
Gas boiler
MV Box of WTW Unit

€ 85,00
€ 175,00
€ 61,01
€ 110,00
€ 30,50
€ 30,50
€ 15,26

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw .
Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingangsdatum
De ingangsdatum van deze overeenkomst is gesteld op ….. - ...... - 20....
Klant heeft kennisgenomen van de bijlage behorende bij dit formulier vermelde
voorwaarden.
Naam Dhr./Mevr

:

Handtekening Klant :
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