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Een onderhoudscontract bij Heatservice 2.0.  biedt u de volgende 11 voordelen op uw gastoestellen; 


 Beter rendement dus minder gasverbruik per jaar. 

 Veilig verstoken van gas in uw toestel. 

  Bij jaarlijks onderhoud minder kans op storingen en of uitval van het toestel. 

 Een bedrijf  waarbij gebruik van apparatuur niet door ons  wordt door  berekend. 

 Bijna alle onderdelen op voorraad en tegen een redelijke prijs kunnen op werkdagen  binnen 24 uur geleverd en  

   gemonteerd 

 Mogelijkheid tot rechtstreekse communicatie met de monteur betreffende te maken afspraken. 

 Stookrapport bij het toestel achter laten zodat u inzicht heeft in de geleverde werkzaamheden 

 Geen voorrijkosten, ook niet bij een storingsmelding of in het weekend.   

  Jaarlijks bellen wij u voor het maken van een afspraak, dit hoeft u niet zelf te onthouden. 

  Wij voeren bij u eerst het onderhoud uit en daarna ontvangt u de factuur. 

 Klantgericht en flexibel handelen van onze monteurs. 

 

 De volgende werkzaamheden worden door ons uitgevoerd tijdens het plegen van onderhoud aan uw toestel. 

  

 PO - Periodiek Onderhoud - 1x per jaar  

  Het reinigen van de warmtewisselaar - ventilator - brander - sifon - waakvlam. 

  Het controleren en afstellen van de branderafstelling CO - CO2. 

  Het controleren en afstellen van ontstekingspen - ionisatiepen - waakvlam. 

  Het controleren en afstellen van tapwater hoeveelheid en temperatuur indien aanwezig. 

    

 Storingmeldingen. 

 Storingen en of afspraken kunt u per telefoon doorgeven op werkdagen van 7.30 tot 17.00 uur onder nummer 0223-661121. 

Storingen buiten bovengenoemde tijden kunt u  ook melden via nummer 0223-661121  

 Storingen zullen wij ten alle tijde proberen binnen 24 uur op te lossen. 

 

 Looptijd contract 

 Indien u van deze aanbieding gebruik maakt gaan wij er vanuit dat dit contract jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd tot een 

wederopzegging van minimaal 3 maanden voor de aanvang van het onderhoud werkzaamheden. 

 Prijsverhogingen zullen jaarlijks worden doorberekend op materiaal en loonkosten gerelateerd aan het indexcijfer CBS 

met als referentiejaar, het jaar van opdracht. 

          Heatservice 2.0.  kan ten alle tijden het contract met u opzeggen indien er sprake is van wanbetaling en of regelmatig 

niet nakomen van gemaakte afspraken m.b.t het uitvoeren van onze werkzaamheden. 

 

Door de bewoner(s) en of gebruiker van het pand te verzorgen 

 De toegang tot toestellen dienen vrij van obstakels en bereikbaar te zijn. 

 De opstelruimte van het toestel dient te zijn verlicht. 

 Rondom het toestel dient de werkplek ruim te zijn om onze werkzaamheden mogelijk te maken. 

. 

 Aansprakelijkheid 

 Heatservice 2.0.  kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag,  

 vervuiling van binnenleidingen, leidinglekkage of storingen in het gas en of elektriciteitsnet of indien er  

 sprake is van overmacht en bedieningsfouten door opdrachtgever. 

 Indien aan het energieverbruiktoestel of daaraan verbonden waterzijdige installaties, rookgasafvoeren,  

 muurdoorvoeren of ventilatie voorzieningen werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door 

 opdrachtgever en of door derden kan geen enkele aansprakelijkheid worden gevorderd van Heatservice 2.0. 

 Heatservice 2.0.  vrijwaart de opdrachtgever van schade welke gezien kan worden als wettelijke aansprakelijkheid 

 ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden; zij zal echter nimmer aansprakelijk worden gesteld  

 voor de gevolgschade van de uitgevoerde werkzaamheden.    

 

 Betalingen. 

 Alle uitgevoerde werkzaamheden worden verrekend op factuur welke u binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen. 

 Indien u in gebreke blijft zullen de kosten worden verhoogd met de te maken administratie kosten. 

 Indien u verhinderd bent de afspraak na te komen voor onderhoud en of storingen dient u dit minimaal 24 uur van 

tevoren aan ons te melden.  
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Verrekenprijzen. 

 Alle werkzaamheden welke buiten dit contract vallen worden op basis van verrekening materiaal en loonkosten aan u 

door berekend. 

 

  Verbruikte materialen welke tijdens het geven van onderhoud en service worden verbruikt. 

 Het vernieuwen van externe delen welke direct te maken hebben met het functioneren van de ketel    

         zoals expansievat - overstortventiel - inlaatcombinatie - gaskraan - afsluiters.  

  Het verhelpen van lekkages aan leidingdelen en radiatorkranen.  

  Het verhelpen van storingen tijdens onderhoud. 

  Speciale bestellingen welke voor u zijn besteld, kunnen niet retour worden genomen. 

 Onderdelen waarbij door de fabrikant  kleine order toeslag en of transportkosten worden gerekend            

  zullen aan u worden door berekend. 

  Voorrijkosten bij melding van storingen zullen worden doorberekend indien geen contract bij Heatservice 2.0. 

 Bij het niet nakomen van de door ons met u gemaakte afspraak betreffende onderhoud en of storingen      

  zullen wij kosten aan u in rekening brengen.  

  Indien er noodzakelijke parkeer kosten in uw gebied worden geheven zullen deze worden doorberekend. 

  Indien er sprake is van steigermateriaal of hoogwerkers zullen deze worden doorberekend. 
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 Heatservice 2.0 

 IJzergietersweg 3-W 

 1786 RD Den Helder 

 
 

Onderwerp : Onderhoudscontract Datum :                 

Onze ref : L. Lieuwma.                                                                                                 

 
  

 

 Hierbij bieden wij U aan, ons onderhoudscontract voor het uitvoeren van jaarlijks onderhoud aan uw 

gastoestel(len). Wij zijn gespecialiseerd in het verlenen van onderhoud en het oplossen van storingen. 
 

 Prijzen contract inclusief  BTW en exclusief onderdelen 
 

 

Nr. Omschrijving onderdeel  Belasting Prijs per jaar Aantal 

      

1 Onderhoud cv ketel maximaal 40    kW €.   89,00 ………. 

2 Onderhoud geiser met ventilator maximaal 30    kW €.   66,00 ………. 

3 Onderhoud geiser (open toestel)   maximaal 40    kW €.   45,00 ………. 

4 Onderhoud   luchtverwarmer maximaal 40    kW €.   89,00 ………. 

5 Onderhoud  gashaard maximaal 30    kW €.   66,00 ………. 

6 Onderhoud gevelkachel maximaal 8      kW €.   89,00 ………. 

7 Onderhoud cv ketel  vanaf   40  kW maximaal 100  kW €. 122,00 ………. 

      

8 Onderhoud WTW   €.   69,00 ………. 

9 Mechanische ventilatie box   €.   38,15 ………. 

 

 
 

 Indien u van onze diensten gebruik wenst te maken verzoeken wij U om dit blad, getekend aan ons te 

retourneren middels post en of mail     kantoor@heatservice.nl 
 

 Persoonlijke gegevens 

 

 Naam opdrachtgever. dhr / mevr /                   .............................................................................. 

  

 Adres en huisnummer.                            .........................................................      ................ 

  

 Postcode en woonplaats.                            .................        ...................................................... 

  

 Telefoonnummer.                           .....................     ........................    

    

                                                                                       06.  ............................................ 

 

 Mailadres                                                            ……………………………………………………… 

  

 

 Handtekening opdrachtgever.                      ………………………………………………… 

 

 
Looptijd contract 

 Indien u van deze aanbieding gebruik maakt gaan wij er vanuit dat dit contract jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd tot een 

wederopzegging van minimaal 3 maanden voor de aanvang van het onderhoud werkzaamheden. 

 Prijsverhogingen zullen jaarlijks worden doorberekend op materiaal en loonkosten gerelateerd aan het indexcijfer CBS 

met als referentiejaar, het jaar van opdracht. 

          Heatservice 2.0.  kan ten alle tijden het contract met u opzeggen indien er sprake is van wanbetaling en of regelmatig 

niet nakomen van gemaakte afspraken m.b.t het uitvoeren van onze werkzaamheden. 
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