
 

Service Voorwaarden All in Contract 

MAXIMUM LEEFTIJD CV ketel: 8 jaar bij ingang 

van contract 

A. Inspectie en Onderhoud. 

Jaarlijks Onderhoud: 

Het controleren van de gasdichtheid. 

Het controleren van de CV-installatie op waterzijdige 

lekkages. 

Het uitvoeren van een rookgasanalyse. 

Het controleren van de rookgasafvoer en de 

luchttoevoer. 

Het controleren van de regel- en 

beveiligingsapparatuur. 

Het controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v. 

het condenswater. 

Indien nodig het afstellen van de branderdruk. 

Indien nodig het bijvullen en ontluchten van de CV-
installatie. 

Twee jaarlijks Onderhoud: 
(zie punten jaarlijks onderhoud) 

Het reinigen van het branderbed, de 

warmtewisselaar en de verbrandingskast. 

B. Storingen 
Het verhelpen van tussentijdse storingen zijn opgenomen 
in dit contract. 

Urgente koude storingen worden binnen 24 uur opgelost, 
of in onderling overleg. 
Storingen aan het warmtapwater, of aan de WTW-unit, 

zullen individueel beoordeeld en hersteld worden. 

E. Niet opgenomen in het contract 

Het bijvullen van de CV-installatie buiten het jaarlijks 

onderhoud. 

Het ontstoppen van de riolering. 

Het herstellen van storingen veroorzaakt door derde. 

Het herstellen van storingen veroorzaakt door regen 
en / of blikseminslag 

Werkzaamheden aan de installatie buiten de CV 

ketel. 

Het herstellen van storingen veroorzaakt door het 
wegvallen van het licht- en/ of het gasnet. 

F. Looptijd Contract. 
Het contract loopt van kalenderjaar tot kalenderjaar en zal 

elk jaar stilzwijgend verlengd worden. 
Het opzeggen van het contract dient uiterlijk voor 30 
december van het kalenderjaar schriftelijk te gebeuren. 

G. Facturatie. 
Facturatie van het contract vindt plaats vooraf, bij afsluiten 

van het contract, en bij voortgang van het contract in de 1e 
maand van het kalanderjaar. 
Jaarlijks zal de contractprijs geïndexeerd worden conform 
de richtlijnen C.B.S 

 
C. Service 

Onze servicedienst is 24 uur per dag telefonisch 
bereikbaar. 

D. Materialen 

Service-onderdelen die vervangen worden tijdens het 

2-jaarlijks onderhoud, tot een maximum van € 50,00 
excl. B.T.W., zijn opgenomen in het contract. 

Onderdelen die vervangen moeten worden na een 

storing worden aan u doorberekend. 

Reparaties aan de installatie, of aan de CV ketel 
boven de € 150,00 excl. B.T.W. , zullen vooraf 
overlegd worden. 

Maximaal 2 uur arbeid voor het verhelpen storingen 
zit inbegrepen in het contract. 

Algemeen: 
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 
(ALIB 2007) 

Algemene Leveringsvoorwaarden voor installatiewerk voor 

Consumenten (AVIC) 

Zondervan Techniek b.v. 
Handelsweg 11 
3161 GD RHOON  
Tel .  010 5016877  
Fax 010 5017487  
e-mail storing@zondervan.nl 
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