
VOORKOM  
    

problemen met uw C.V.-installatie en andere gastoestellen op 

ongewenste momenten.  
  

  

    Goed onderhoud:  geeft minder kans op storingen    

         geeft een lager energieverbruik    

         laat toestellen langer meegaan  

          maakt gastoestellen veiliger  

  

  

INSTALLATIE SERVICE V&B   

uw partner voor onderhoud en installatiewerk bij verbouwingen  
  
  

Er zijn drie mogelijkheden:  

  

A- een onderhoudsbeurt  

     Dit geeft geen verplichtingen. U geeft opdracht voor een onderhoudsbeurt en wij voeren dit  

     uit. In geval van een storing berekenen wij arbeidsloon en voorrijkosten.  

B- een onderhoudscontract:  

     Eenmaal per jaar krijgt uw toestel een onderhoudsbeurt.  

     Alle storingen in het contractjaar worden gratis verholpen, exclusief de onderdelen.  

C- een collectief contract:  

     Dit is interessant voor groepen woningen en kopersverenigingen.     

     Prijs in overleg, afhankelijk van aantal deelnemers.  
  
Bij contractklanten zullen wij in het stookseizoen zo spoedig mogelijk de storingen 

verhelpen, uiterlijk binnen 24 uur, afhankelijk van bevriezingsmogelijkheid.  
  
  
Niet inbegrepen bij abonnementen:  

  

 de kosten van de te vervangen onderdelen  

 het eventueel ontkalken van de toestellen  

 het vervangen van de warmtewisselaar  

 storingen ontstaan door ondeskundig gebruik / onderhoud door derden  

 vervanging/reparatie van radiatoren, leidingen, kranen en radiatorknoppen  

 werkzaamheden/lekkages buiten de ketel  

 bijvullen van de installatie buiten de onderhoudsbeurt  

 het aansteken van de waakvlam, tenzij deze niet brandende te houden is  

 geen CV veroorzaakt door een druppelende kraan  

 verstopping externe afvoer  

 storing aan de kamerthermostaat  



  

   

  

PRIJSLIJST 2022  
   

  
  
  
A -  Onderhoudsbeurt C.V./combiketel   €   85,00  
  Onderhoudsbeurt boiler/geiser    €   45,00 (mits gecombineerd met  
                        onderhoud ketel) 
  Onderhoudsbeurt mech. Ventilatie/  

  warmte-terugwin systeem      €   25,00 (mits gecombineerd met  
  
  

                      onderhoud ketel)  

  Reiniging kanalen mechanische vent.  € 120,00   
  Reiniging kanalen WTW      € 140,00   
  

B -  Onderhoudscontract C.V./combiketel  € 115,00  
    

 

Werkzaamheden zonder/buiten onderhoudscontract ketel:  

Arbeidsloon            €   65,00   

Voorrijkosten            €   29,95  

Weekendtoeslag           €   35,00  
  
  
 Jaarlijks hebben wij een kleine verhoging conform de inflatiecorrectie.  
  

   
Tevens kunt u vrijblijvend een offerte opvragen voor:  

C.V.-installatie  

Electra-installatie  

Gas- en waterinstallatie  

Zonnepanelen  

Mechanische ventilatie + reiniging kanalen  
  
  

INSTALLATIE SERVICE V&B  

Eikenlaan 14 / 3828 BZ Hoogland / Tel: 033-4519259  
Mail: info@vb-installatieservice.nl Site:   www.vb-installatieservice.nl   
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