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Service Abonnement voor CV Ketels
Vele voordelen hiervan zijn;
1. Storing aan CV-ketel, indien mogelijk, binnen 24 uur verholpen
2. Geen voorrijkosten en 24/7 service bij storing in de ketel
3. Bij storing in de ketel alleen uurloon en materiaal kosten berekend
4. Erkend keuringsrapport (Euro-index) per mail geleverd
5. Met jaarlijks onderhoud voldoet u aan garantie-eisen Fabrikant
6. Opgenomen in klantenbestand en jaarlijks benaderd voor onderhoudsafspraak
7. Kosten eerste onderhoudsbeurt of een losse onderhoudsbeurt € 114,95 , met afsluiten
abonnement, jaar daarop meer dan 10 % korting

Totaal kosten abonnement € 102,25 per jaar - Factuur na service
Prijs is inclusief 21% b.t.w. en exclusief materiaalkosten. Wij behouden ons het recht voor de
abonnementskosten jaarlijks volgens prijsindex en eventuele door de overheid opgelegde BTW
verhoging aan te passen. Dit betreft een abonnementsvorm met jaarlijks terug kerende kosten.
Opzegging van het abonnement is alleen mogelijk binnen 1 maand na laatste onderhoudsbeurt.
Abonnement geldt voor regio Schiedam / Vlaardingen / Maassluis / Westland.
Voor service abonnement overige installaties prijs op aanvraag.
Zie Algemene voorwaarden op www.srdinstallatie.nl
Ingang abonnement d.d. ……………………………………………..

Service – Reparatie – Duurzaam
C.V. Installatietechniek- onderhouds- loodgieterswerkzaamheden
Alle leveringen geschieden volgens onze algemene leveringsvoorwaarden
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Persoonsgegevens - bij Service abonnement CV ketels
De heer

Bedrijfsnaam

Mevrouw

Voorletters en achternaam*

Straat en Huis nummer*

Postcode en Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

CV-Ketelmerk*

Toestel type en bouwjaar*

Opmerkingen

Datum - ingang na eerste onderhoudsbeurt

Handtekening

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden*
*Verplichte velden
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