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Ontwerp
Aanleg
Periodiek onderhoud
Reparatie
Loodgieters werkzaamheden
Dakbedekking
24 uurs service

Betreft: onderhoudsabonnement

Bijgaand doen wij u een overeenkomst toekomen van ons onderhoudsabonnement voor de hieronder gespecificeerde
gasgestookte apparatuur.

AANTAL

FABRIKAAT

TYPE KETEL

SERIENUMMER

BOUWJAAR

De totale som van deze aanbieding is € 78,00 incl. 21 % B.T.W. (peildatum 1 januari 2017) per jaar.
Dit bedrag is inclusief voorrijkosten en arbeidsloon tijdens de jaarlijkse schoonmaak/inspectiebeurt.
Bij eventuele storingen worden de materialen en arbeid in rekening gebracht, uiteraard kunt u gebruik maken van
onze 24 uur dienst als klant van Griffijn.
Niet in deze prijs begrepen zijn de kosten voor het parkeren, verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van
vrijkomend materiaal waarvan door de overheden dwingende afvoermaatregelen zijn voorgeschreven en
verwijderingsbijdragen.
Bij een eventuele opdracht gaan wij ervan uit dat de apparatuur in goede staat van onderhoud verkeert.
Artikel 2. Omvang van de werkzaamheden
De door de aannemer te verrichten werkzaamheden omvatten eenmaal per jaar per toestel waar nodig:








het reinigen van de warmtewisselaar;
het reinigen van de aansteekbranders;
het reinigen van ionisatie en/of ontstekingspennen;
het reinigen van vlamdetectie cellen;
het reinigen van de afvoerleiding m.u.v. het bouwkundige kanaal;
het controleren en eventueel aanpassen van het waterpeil;
het controleren en beproeven van de circulatiepomp;

(vervolg blad 2)

Lid J&A Boom Beheer B.V.
Op al onze werkzaamheden en leveranties zijn van toepassing de “Algemene voorwaarden op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en CVInstallatietechniek Griffijn B.V. gevestigd te Vlaardingen”, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam.

(blad 2)





het controleren van de hoeveelheid en temperatuur van het warme tapwater;
het opnieuw in bedrijf stellen en het afstellen van het toestel;
het controleren van de anode;
het controleren van het vulniveau van de zonneboiler;

Indien u dit abonnement wilt afsluiten verzoeken wij u 1 exemplaar ondertekend retour te sturen, graag de gegevens
van de ketel zoveel als mogelijk is invullen (fabrikaat, type e.d.) en retourneren.
Wij hopen u hiermede een passende, interessante, aanbieding te hebben gedaan en zien met belangstelling uw
reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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