Informatie omtrent Service- & onderhoudsabonnementen bij Van der Weij Installatie Sneek

v.d. Weij Installatie heeft een uniek serviceplan ontwikkeld voor uw CV-ketel. Voor een klein, vast
bedrag per maand bent u verzekerd van vakkundig onderhoud & service. Met als resultaat altijd
goed functionerende apparatuur. U kunt bij ons terecht voor drie verschillende serviceabonnementen, waarvan de tarieven in beneden staande tabel staan vermeld:
v.d.Weij onderhoud:
Periodieke onderhoudsbeurten. U kunt een beroep doen op onze servicedienst,
eventuele kosten zijn voor uw rekening. Wij berekenen geen voorrijkosten en verhoogde uurtarieven
buiten de normale werktijden. Eventueel saneringsbeurt bij aanvang van het contract. € 75,- incl BTW.*
Keuze onderhoudsfrequentie: 12, 18 of 24 maanden.
v.d.Weij Service Plus:
Periodieke onderhoudsbeurten. Van der Weij Installatie staat garant voor het
kosteloos verhelpen van storingen. Eventuele materiaalkosten zijn echter voor uw rekening.
Eventueel saneringsbeurt bij aanvang van het contract. € 75,- incl BTW.*
Keuze onderhoudsfrequentie: 12, 18 of 24 maanden.
v.d.Weij All-in:
Via het All-in abonnement bent u verzekerd van een uiterst compleet
servicepakket. vd Weij Installatie verricht kosteloos periodieke onderhoudsbeurten en verhelpt alle
storingen. Ook de eventuele materiaalkosten worden vergoed.
Eventueel saneringsbeurt bij aanvang van het contract. € 75,- incl BTW*
Keuze onderhoudsfrequentie: 12, 18 of 24 maanden.
Voorwaarden All-in abonnement:
 All-in A- merken Nefit & Intergas tot 8 jaar, overige merken niet ouder dan 5 jaar.
 All-in enkel onderdelen binnen de mantel van de cv- ketel.
 All-in contract termijn minimaal 3 jaar.
 All-in contract looptijd tot leeftijd toestel 12 jaar, daarna wordt het abonnement automatisch omgezet in een
Service Plus abonnement.

Filters voor luchtverwarmer, indirekt gestookte luchtverwarmer & WTW worden bij ieder abonnement
apart berekend.
De financiële afwikkeling van de abonnementen wordt verzorgd door Abel&Co.
U heeft de keuze het abonnement in maandelijkse termijnen te betalen of jaarlijkse betaling middels
automatische incasso. Onze tarieven staan vermeld in de onderstaande tabel.

*ACTIE!!!! Klanten die een nieuw service-abonnement voor hun c.v. ketel afsluiten bij Van der
Weij Installatie (Onderhoud, Serviceplus of All-In), ontvangen de eerste onderhoudsbeurt zelfs
helemaal gratis.
*Actievoorwaarden eerste gratis onderhoudsbeurt:
 De actie geldt voor onze A-merk toestellen Nefit en Intergas met een ouderdom van maximaal 5 jaar;
 Voor AWB, Remeha en overige merken toestellen geldt een maximum ouderdom van 4 jaar;
 Exclusief de eventueel te vervangen onderdelen tijdens het onderhoud.

TARIEVEN SERVICE-ABONNEMENTEN 2020

Jaarlijks onderhoud
Maandtarieven
Combi cv- ketel
20 kW- 30 kW
CV-ketel 40 - 100kW
Combi cv- ketel +
ventilatiebox
Combi cv- ketel + WTW

v.d.Weij Onderhoud

v.d. Weij Service Plus

v.d.Weij All-in

8,66

12,85

15,77

13,65

19,36

24,47

14,20

17,96

NVT

14,30

18,82

NVT

v.d.Weij Onderhoud

v.d. Weij Service Plus

v.d.Weij All-in

6,54

9,50

12,50

9,40

13,53

18,90

11,92

14,46

NVT

12,89

15,65

NVT

v.d.Weij Onderhoud

v.d. Weij Service Plus

v.d.Weij All-in

5,20

7,35

10,50

6,28

9,35

14,44

9,65

12,55

NVT

11,83

14,60

NVT

1,5 Jaarlijks onderhoud
Maandtarieven
Combi cv- ketel
20 kW- 30 kW
CV-ketel 40 - 100kW
Combi cv- ketel +
ventilatiebox
Combi cv- ketel + WTW

2 Jaarlijks onderhoud
Maandtarieven
Combi cv- ketel
20 kW- 30 kW
CV-ketel 40 - 100kW
Combi cv- ketel +
ventilatiebox
Combi cv- ketel + WTW

Prijs per maand in 2020 inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
v.d. Weij installatie beschikt ook over vele andere mogelijkheden en producten om maatwerk te
kunnen leveren voor uw specifieke situatie.
Hierbij kunt u o.a. gebruik maken van: PV- systemen, waterzijdig inregelen cv installaties,
inbraakbeveiliging, camera bewaking, service en onderhoud, laadpalen en warmtepompen

