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Onderhoudscontract   

Naam    :________________________________ 

Adres    :________________________________ 

Postcode en Woonplaats  :________________________________  

Telefoonnummer  :________________________________ 

Telefoonnummer mobiel  :________________________________ 

 

Merk CV ketel   :____________________________________ 

Type CV ketel   :____________________________________ 

Bouwjaar/plaatsing  :____________________________________ 

Serienummer   :____________________________________ 

 

 (bovenstaande graag zo volledig mogelijk invullen) 

 

All-in onderhoudscontract CV: 

 1 Jaarlijks onderhoud aan de CV ketel    € 115,00 

 

Bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW. (exclusief eventuele benodigde onderdelen) 

(Voorwaarden zie  www.cambeeninstallatie.nl ) 

 

Voorkeur voor 1e onderhoudsdatum ___-___-____   (tevens ingang contractdatum) 

 

Datum:         Datum: 

___-___--_____        ___--___--_____ 

        

Handtekening klant       Handtekening  

Cambeen Installatie Zuidwesthoek 

 

______________________      ______________________ 

 
 (Cambeen  Installatie Zuidwesthoek v.o.f. beroepen zich op het recht dit (getekende) contract te weigeren en/of op te zeggen zonder nader toe te lichten reden) 

Kosten van bovenstaand contract worden contant afgerekend na voltooiing van het onderhoud.  
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Leveringsvoorwaarden voor het  All-in Onderhoudscontract Cambeen Installatie Zuidwesthoek  

01-01-2020 

 
 Buiten kantooruren (ma-vr 08.00-17.00) kunnen contractanten storingen aanmelden op de contactpagina van 

www.cvonderhoudzuidwesthoek.nl  of op 06-29002338 

 

 Na ontvangst van het onderhoudscontract zal een eerste onderhoudsbezoek afgesproken worden. Als ingangsdatum 

geldt de contractdatum. De installatie en apparatuur dient te voldoen aan de geldende normen en voorschriften. 

Installaties en apparatuur met tekortkomingen worden eerst in orde gemaakt alvorens het contract ingaat.  

 

 Reparaties aan de ketel (intern) vallen binnen het onderhoudscontract tot een maximum van 2 uur. 

Expansievat, overstortventiel, inlaatcombinatie, gaskraan, waterkraan, leidingen, bijvullen van het systeem, 

rookgasaanvoer en radiatoren vallen BUITEN het onderhoudscontract, deze kosten zullen worden berekend. 

 

 Het tarief van het arbeidsloon is € 75,00 per uur inclusief B.T.W. , ’s avonds en op zaterdagen 

€ 112,50 per uur inclusief  B.T.W. , op zondagen € 150,00 per uur inclusief  B.T.W. exclusief eventuele 

voorrijkosten. De contractbedragen zijn vast tot einde van het jaar (31-12-2020) en kunnen jaarlijks worden 

aangepast. Per storing die buiten het contract valt wordt minimaal een half uur arbeidsloon in rekening gebracht . 

Storingsbezoeken door leveranciers/fabrikanten worden netto doorberekend. 

De kosten worden contant afgerekend, indien mogelijk gepind. 

 

 Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar en wordt jaarlijks per 1 januari stilzwijgend verlengd 

voor de duur van een jaar. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. 

 

 De algemene voorwaarden zijn terug te lezen op www.cvonderhoudzuidwesthoek.nl  

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda. 
 

http://www.cvonderhoudzuidwesthoek.nl/
http://www.cvonderhoudzuidwesthoek.nl/

