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Onderhoudsabonnement voor C.V. toestel. 
 

Installatiebedrijf 

Naam   : E. Martens Service & Onderhoud 

Telefoon  : 06-53952303 

Email   : info@emartens.nl 

 

komt overeen met 

 

Naam   :  

Adres   :  

Postcode / Plaats :  

Telefoon/mobiel :  

Email   : 

een onderhoudsovereenkomst volgens de hieronder aangegeven specificatie van het toestel op 

bovengenoemd vermelde adres. Dit houdt in dat jaarlijks contact met u wordt opgenomen voor het 

maken van een afspraak. 

 

Merk :     Type :     Bouwjaar : 

 

Voorwaarden contract: 

1. Dit abonnement zal in werking treden op datum van ondertekening en zal stilzwijgend worden 

verlengd. 

2. Opzegging van het contract kan per direct, mits schriftelijk. 

3. Werkzaamheden, en de evt. gebruikte materialen, worden achteraf gefactureerd. 

 

Indien u akkoord gaat met dit onderhoudscontract verzoeken wij u dit door u ingevuld en 

ondertekend aan ons terug te sturen per post of per email. Wij nemen uw gegevens dan op in onze 

jaarplanning en zullen u op tijd benaderen voor een nieuwe afspraak. 

 

 

Plaats :      Datum : 

 

Voor akkoord opdrachtgever:     
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Het onderhoud aan een c.v. toestel omvat globaal de volgende werkzaamheden: 

- Uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden volgens opgave van de fabrikant. 

- Het reinigen van de warmtewisselaar, brander en toestel. 

- Het controleren van de rookgasafvoer en luchttoevoer. 

- Het controleren van de aanwezige beveiligingen. 

- Het controleren van het toestel op eventuele lekkages. 

- Het controleren van de circulatiepomp, het expansievat en het veiligheidsventiel. 

- Het zonodig bijvullen en ontluchten van de installatie. 

- De algehele controle op goede werking van het toestel. 

-   Controle van de gasdichtheid en het CO2 percentage van de verbranding. 

- Indien gewenst, het geven van uitleg over de werking van het toestel. 

 

In dit abonnement zijn geen kosten voor het verhelpen van storingen opgenomen. 

Storingen die zijn ontstaan: 

- doordat er geen elektrische spanning op het toestel aanwezig is. 

- doordat er geen gasdruk op het toestel aanwezig is. 

- door een te lage installatiedruk, wat door bijvullen van de installatie kan worden verholpen. 

- door oorzaken van buitenaf, zoals blikseminslag, stormschade e.d. 

 

De tarieven: 

 

C.V. ketel / Combiketel (< 50 kW)   € 65,00  

Geiser/Gasboiler/ MV Box/WTW   € 35,00*  

*gelijktijdig met het onderhoud van het c.v. toestel 

 

Arbeidsloon storingen per uur   € 50,00 

Storingen buiten kantoortijden/weekend    50% toeslag 

Voorrijkosten    € 15,00 

 

*Afpersen binnengasleiding en controle op gasdichtheid op basis van gewerkte uren. 

*Reinigen ventilatiekanalen op basis van gewerkte uren. 

 

Dit zijn de tarieven, die met ingang van 1 januari 2017 gelden.  

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief onderdelen gebruikt tijdens het 

onderhoud.  
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