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Email: info@nissewaardverwarming.nl
Website: www.nissewaardverwarming.nl

Ketel vervanging/plaatsing
24 uursservice en periodiek onderhoud
Radiator plaatsing/vervanging
Complete installaties
Mechanische ventilatie montage/reiniging
Boilers Zon/elektra/cv
Vloerverwarming montage/reiniging
Stads-/blokverwarming

Telefoonnummer: 0181-772465

Alle contracthouders worden jaarlijks benaderd, om in goed overleg een afspraak in te plannen.
Onze 24 uursservice kunt u 7 dagen per week bereiken op bovenstaand telefoonnummer.
Onderhoudscontract:
1 x per jaar onderhoud aan uw cv-toetsel volgens fabrieksvoorschriften.
Bij storingen geen voorrijkosten, wel worden onderdelen en arbeidsloon in rekening gebracht.
Onderhoud-/servicecontract:
1 x per jaar onderhoud aan uw cv-toestel volgens fabrieksvoorschriften.
Bij storingen geen voorrijkosten en arbeidsloon, wel worden onderdelen in rekening gebracht.
All-in contract: (toestellen tot 10 jaar daarna automatisch onderhouds/servicecontract)
1 x per jaar onderhoud aan uw toestel volgens fabrieksvoorschriften.
Bij storingen geen voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen (binnen de mantel).

Onderhoudscontract cv-toestel (toestellen tot 45 KW)

O € 60,-

Onderhouds-/servicecontract cv-toestel (toestellen tot 45 KW)

O € 85,-

All-in contract cv-toestel (toestellen tot 45 KW)

O € 150,-

(bij All-in contract van te voren een toelatingskeuring en verplichte reparatie van eventuele defecten tegen kostprijs!)

Mechanische ventilatie:
Mechanische ventilatie:
Mechanische ventilatie:
Mechanische ventilatie:
Ketel Merk:

O
O
O
O

€ 25,€ 60,€ 80,€ 95,-

MV box of WTW unit (Prijs in combinatie met cv-toestel)
MV box of WTW unit (Prijs los inclusief voorrijkosten)
MV box reiniging afzuigkanalen eens per 2 jaar
WTW unit elk jaar nieuwe filters, kanalen eens per 2 jaar
Type:

Bouwaar:

MV/WTW Merk:
Type:
Bouwjaar:
Voorletter(s):
Achternaam:
M/V:
Bezoekadres:
Benadering voor inplannen gelieve via mail/telefoon/post
Postcode:
Woonplaats:
Handtekening:
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
Datum/Plaats:
Email:
O Algemene voorwaarden ontvangen en akkoord bevonden.

Voorwaarden:
-Al onze prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
-Alle werkzaamheden/onderdelen buiten de mantel, vallen niet onder het all-in contract.
-Bij werkzaamheden buiten de mantel, worden arbeidsloon en onderdelen in rekening gebracht.
Dit gebeurt altijd vooraf gaande aan een vrijblijvende prijsopgaaf.
-Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen of de voorkeur om direct mobiel te pinnen
-Beide partijen, kunnen maximaal 1 maand voor einddatum contract, schriftelijk beëindigen, anders word het contract stilzwijgend
verlengd.
Buiten het contract vallen:
■ Toestelstoringen veroorzaakt door stroomstoringen, blikseminslag en wateroverlast.
■ Problemen veroorzaakt door reparaties of werkzaamheden van uzelf of een ander installatiebedrijf.
-Als u niet thuis blijkt te zijn op de afgesproken dag, zonder 24 uur van te voren af te zeggen, brengen wij alsnog voorrijkosten in
rekening dit geldt voor alle contractvormen.
-Bij bezoek voor onderhoud of reparatie dient het toestel goed bereikbaar te zijn.
-Het toestel moet volgens VCA-normen bereikbaar zijn anders vervalt het contract.
- Op zon- en feestdagen kunnen wij € 50,- oproepkosten in rekening brengen bij geen urgente storingen.

Contractbedragen gelden binnen een 25 km straal vanaf Spijkenisse

