
gas , water en elektra erkend installateur. Winkelerzand 35

1731 LR Winkel

Voor al uw installatiewerkzaamheden: Telefoon: 0224 54 2555

CV-AIRCO/KOELING-SANITAIR-ZINK-DAK-RIOLERING EN ELEKTA . 24 uurs service nummer : 0224 54 0676

OOK BEVOEGD VOOR GAS, WATER EN ELEKTRA. www.installatievdk.nl

Tarieven 2016: Voor storingen en onderhoud.

Tarieven abonnees: P.maand tot 75kw.

Cv abonnement: (ook geisers.) 4,25€                  

(U betaalt de onderdelen en het arbeidsloon.)

Cv plus abonnement: 8,00€                  

(U betaalt alleen de onderdelen en geen arbeidsloon.)

All-in abonnement: Prijs op aanvraag

(U betaalt geen onderdelen en arbeidsloon)                                        (Nieuwe toestellen of door ons gekeurd.)

WTW abonnement: (in cominatie met een cv abonnnement.) 2,19€                  

WTW abonnement: 2,60€                  

Bij deze abonnementen zijn vervangen van filters voor eigen rekening.

 

Tarieven storingen en onderhoud:Tijdens de normale werktijden van 8.00 - 18.00.

Per kwartier: 13,89€                

Storing in de avond na 18.00 en Zaterdag:

Storing per kwartier: 20,06€                

Storing op Zon en feestdagen:

Storing per kwartier: 29,31€                

Bij deze tarieven geldt altijd een minimum van een half uur.

Op alle toestellen wordt vooraf een 1e onderhoudsbeurt uitgevoerd. Dit kost € 55,00

voor toestellen tot vijf jaar en voor toestellen ouder dan vijf jaar bedraagt het € 60,00.

Dit tarief geldt voor maximaal een half uur, daarna geldt het normale kwartier tarief.

Bij een eerste onderhoudscontrolle worden ook altijd voorrijkosten berekend.

Na deze onderhoudsbeurt kan pas door goedkeuring van ons een abonnement in gaan.

Hebt u geen abonnement bij ons, dan gelden de tarieven zoals hierboven omschreven.

Tevens zijn wij genoodzaakt als u geen abonnement hebt om bij het verhelpen van storingen

en onderhoud minder dan vier uur  voorrijkosten in rekening te brengen.

Deze voorrijkosten bedragen  tot 10km € 21,00, tot 15 km € 27,00,

tot 30  km € 32,00 daarna geldt de wettelijke km vergoeding .

In de gebieden waar het parkeren geld kost zullen deze meegenomen worden in de nota.

Als u een tweede herinnering van de nota krijgt dan isdaar € 7,50 aan administratiekosten aan verbonden.

Bent u niet aanwezig of is er niet tijdig afgemeld voor een afspraak dan zijn wij genoodzaakt om

€ 25.00 in rekening te brengen.



             

gas , water en elektra erkend installateur.

Geachte mijnheer / mevrouw,

Hierbij wat beknopte informatie over de abonnementen.

U hebt bij elk abonnement een jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Bij storingen zijn er tussen de abonnementen wel verschillen.

Een all-in abonnement (prijs op aanvraag,op nieuwe door ons geplaatste toestellen

of door ons goedgekeurd bevonden, tot het vijfde jaar.)

voor een toestel tot 40 kw en t/m het 15e levensjaar van het toestel.

Hierbij betaalt u niks voor het arbeidsloon en onderdelen. Ook niet op Zon en Feestdagen.

Na het 10e jaar van uw toestel vervalt u automatisch in het cv abonnement.

De rest van de informatie vindt u  in het contract.

De tweede mogelijkheid is het Cv plus abonnement.

(Het abonnement gaat alleen in na goedkeuring van onze 1e controle beurt.)

Dit cv plus  abonnement kost € 96,00, per jaar voor een toestel tot 40 kw.

(Dit bedrag is alleen geldig bij nieuw geplaatste ketels of tot het vijfde levensjaar).

Hierbij betaalt u alleen de onderdelen en geen arbeidsloon.  

Op feestdagen zijn er wel extra kosten verbonden aan het arbeidsloon.

Dit abonnement is ook geldig t/m het 15e levensjaar, daarna vervalt u automatisch in het

cv abonnement. De rest van de informatie vindt u  in het contract.

Cv plus abonnement bij instap na vijf jaar € 107,00.(verdere richtlijnen idem als hierboven omschreven).

Dan heeft u nog als laatste keuze het Cv abonnement.

Dit cv abonnement kost € 51,00 per jaar voor een toestel tot 40kw.

Hierbij betaalt u zowel voor de onderdelen als het arbeidsloon.

Dit tarief geldt alleen voor de normale werktijden. Alle uren daarbuiten worden

extra in rekening gebracht.

De rest van de informatie vindt u in het contract.

Wij vertrouwen erop hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, en anders kunt u voor

vragen ons bereiken onder telefoonnummer: 0224 54 2555

Tevens geldt er bij een abonnement geen voorrijkosten.

Vul hieronder de gegevens in en stuur het terug of mail het naar: Info@installatievdk.nl

Naam:

Adres: Postcode:

Woonplaats: Tel:

Merk cv ketel: Mobnr:

Type cv ketel: Bouwjaar:

CV ABONNEMENT /  CV PLUS ABONNEMENT / ALL-IN ABONNEMENT

 (doorhalen wat niet van toepassing is.)

Abonnementen worden vooraf in jaar prijzen gefactureerd, en de prijzen zijn inclusief BTW. 

De prijzen van abonnementen en lonen kunnen per jaar varieren door stijgende kosten zoals omschreven in het contract.

             


