
 
      
          
        
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 
Telefoon: 
E-mail: 
Merk ketel: 
 
 
 
 
De looptijd van het contract is 12 aaneengesloten maanden. Het onderhoudscontract wordt elk jaar stilzwijgend verlengd tot 
wederopzegging van 1 maand van te voren. 
 
Eenmaal per jaar uitvoeren van onderhoud aan uw cv ketel, conform onderstaande specificatie. 
 
De werkzaamheden bestaan uit: 
 
a.  Het meten van CO en eventueel afstellen 
b.  Het meten van CO² en eventueel afstellen  
c.  Indien nodig de ketel reinigen 
d.  Lekkende o-ringen vervangen 
e.  Warm water meten 
f.  Het meten van het rendement 
g.  Het controleren en zo nodig bijvullen van de installatie c.q. druk in de installatie. (tussendoor hoort u hier zelf zorg voor te dragen). 

Er hoort wel een passende bijvulslang in huis aanwezig te zijn. 
h.  Ketel afstellen 
i.  Ontluchten 
j.  Gasdruk meten 
k.  Pompdruk meten  
l.  In bedrijf stellen 
m.  Het geheel wordt schoongemaakt achtergelaten. 
 
Onder storingen worden verholpen van ketels niet ouder dan 15 jaar: 
 
a. zonder berekening van arbeidsloon en maximaal 3 x per jaar zonder voorrijkosten;  
    meer dan 3 x per jaar , dan wordt voorrijkosten en arbeidsloon berekend; 
b. nieuw te gebruiken onderdelen worden in rekening gebracht. 
 
Buiten kantoor-uren, hoort u op het antwoordapparaat. U kunt dan een boodschap inspreken voor de dienstdoende monteur. 
 
Wij stellen wel als voorwaarde, dat de apparaten en toestellen welke door ons moeten worden  gecontroleerd of onderhouden moeten 
worden, op redelijke wijze bereikbaar zijn en in- en uit bedrijf kunnen worden gesteld, teneinde tot repareren en/of  beproeven mogelijk te 
maken. 
 
 
NIET IN DIT CONTRACT INBEGREPEN 
 
n Storingen ontstaan door bedieningsfouten of “geen gas en/of elektriciteit” 
n Storingen ontstaan door defecten, waarvoor reeds reparaties of vervanging door ons werd geadviseerd. 
n Werkzaamheden, welke door de fabriek of importeur verricht dienen te worden 
n Reparatie of onderhoud aan het waterzijdig gedeelte van de installatie (leidingen en radiatoren e.d.), uitgezonderd expansievat. 
n Storingen welke te wijten zijn aan onvoldoende waterdruk in de installatie. 
n Storingen welke te wijten zijn aan lucht in de leidingen. 
n Het waterzijdig repareren van het warmwatertoestel. (alleen contracten met warmwatertoestel). 
 
REPARATIES WELKE BUITEN DIT CONTRACT VALLEN KUNNEN WORDEN GEDAAN TEGEN HET GELDENDE UURTARIEF. 
 
De tarieven worden jaarlijks geindexeerd volgens prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, reeks werknemersgezinnen.  
 
 
U gelieve voor contante betaling zorg te dragen. 
 
 
 
 

 
Kantoor – Werkplaats 
De Perponcherstraat 97 
2518 SR Den Haag 
 
www.112cv.nl 
 
Telefoon: 070-3658823 


