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De keuze is aan u!  
Vredenburg installatietechniek heeft drie verschillende Service- en onderhoudscontracten voor uw 
cv toestel. Ook voor alle andere gas- en warmwatertoestellen kunt u een onderhoudscontract 
afsluiten. Welk contract u ook kiest, uw service en onderhoud is in vertrouwde handen. Elk contract 
voorziet in preventief periodiek onderhoud van uw gas- of warmwatertoestel, hierdoor blijft uw 
toestel altijd in topconditie.  
 

Vast bedrag! 
Voor een vast bedrag per maand bent u verzekerd van deskundig preventief onderhoud van uw 
gas- of warmwatertoestel. De kans op een storing of noodgeval is hierdoor erg klein, en mocht het 
toch mis gaan, dan kunt u altijd rekenen op onze storingsdienst. Voor de eerste toestelkeuring in 
combinatie met de eerste onderhoudsbeurt betaalt u een vast bedrag van slechts € 75,00. Bij 
gebleken achterstallig onderhoud wordt dit gezien als meerwerk/werkzaamheden ten opzicht van 
de basis en wordt dit doorberekend. 
 

Preventief periodiek onderhoud! 
Onze deskundige en betrouwbare monteurs: 

� Controleren de werking van het toestel. 
� Reinigen het toestel. 
� Stellen alles weer goed af (minder gasverbruik en schonere verbranding). 
� Toetsen of het toestel aan alle veiligheidseisen voldoet. 
� Stellen een uitgebreide rapportage samen van hun bevindingen. 

 

Storingsdienst! 
Bij storingen zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Onze storingsdienst: 

� Komt de eerstvolgende dag langs als de storing niet urgent is. 
� Komt dezelfde dag langs als de cv-ketel uitvalt tijdens het stookseizoen. 
� Komt meteen in actie als er door de storing schade kan ontstaan aan uw spullen. 

 
contractsoorten All-in contract Servicecontract Onderhoudscontract 

Periodiek onderhoud, incl. voorrijkosten �  �  �  
Storingsmelding 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week. Ook op zon- en feestdagen. 

�  �  �  

Geen voorrijkosten bij het verhelpen van 
een storing (max. 2 x p.j.) 

�  �  �  

Geen arbeidsloon bij het verhelpen van 
een storing (max. 2 x p.j.) 

�  �   

Geen materiaalkosten bij het verhelpen 
van een storing. 

�    

Let op: All-in contract alleen van toepassing indien cv toestel door Vredenburg 
installatietechniek geplaatst en niet ouder dan 1,5 jaar. 

 
Duidelijke en heldere voorwaarden! 
Vredenburg installatietechniek hanteert duidelijke en heldere voorwaarden. Deze algemene 
voorwaarden Service- en onderhoudscontract zijn als bijlage bijgevoegd, dus geen verrassingen 
achteraf. 
 

Aanmeldformulier! 
Vul vandaag nog het aanmeldformulier in zodat u niet in de kou hoeft te staan. 
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U kunt uw gegevens invullen op dit aanmeldformulier en vervolgens versturen naar: 
(een postzegel is niet nodig) 

Vredenburg installatietechniek 
Antwoordnummer 3140 
8340 WB  Steenwijk 

 

Ik meld mij aan voor het volgende service- en onderhoudscontract: 
 
Graag uw keuze aankruisen All-in contract Servicecontract Onderhoudscontract 

CV toestel tot 50kW (HR,VR,luchtverwar.)    O         €  10,50    O          € 6,95    O          € 4,95 
CV toestel 51 kW tot 65 kW (HR,VR,luc.v.)    O          € 12,80    O          € 9,30    O          € 6,85 
Zonneboiler/collector i.c.m. cv toestel 

 

   O          € 1,35    O          € 1,10 
Ventilatie afzuigunit i.c.m. cv toestel    O          € 3,50    O          € 1,70 
Ventilatie WTW unit i.c.m. cv toestel    O          € 5,20    O          € 3,25 
Lucht-heater    O          € 8,10    O          € 5,75 
Andere gastoestellen/boilers/geisers    O          € 5,85    O          € 2,95 

Bovenstaande prijzen zijn per maand, per toestel, inclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden! 

 
Gegevens apparatuur: 
(Meerdere mogelijk, indien u merk, type of bouwjaar niet weet kunt u dit open laten) 

 
Toestel Merk Type Bouwjaar Serie-/fabrieksnummer 

     

     

     

     

 
 

Persoonlijke gegevens:  
 

 

 
Vredenburg installatietechniek neemt binnen twee weken na ontvangst van uw aanmelding contact met u op. 
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, komt een contract tot stand. Op het contract zijn de algemene 
voorwaarden Service- en onderhoudscontract voor gas- en warmwatertoestellen van Vredenburg 
installatietechniek van toepassing, een exemplaar hiervan is bijgevoegd. Het contract wordt afgesloten voor 
minimaal 24 maanden. Genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en de contractprijzen zijn per toestel en per 
kalendermaand. Betaling vindt plaats per kwartaal bij vooruitbetaling per automatische incasso.   

 

Naam:  Voorletters:  Dhr./Mevr./Fam. 

     
Adres:    

     
Postcode:  Plaats:    

     
Telefoon overdag:                                                                           ’savonds:   

     
IBAN rekeningnummer (bank/giro):     

     
Datum: Handtekening:    


