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Aanvraag
Onderhoudscontract
CV-ketel

Een perfecte en veilige werking van de CV-ketel is een absoluut vereiste. U
kunt hiervoor op een simpele een goedkope manier een overeenkomst
afsluiten. Voor een zeer gering bedrag per maand (afhankelijk van uw ketel
type), wordt u 1 keer in de achttien maanden telefonisch benaderd om in
overleg met u een afspraak te maken voor het plegen van onderhoud aan uw
cv-ketel.
Het onderhoudscontract voor uw cv-ketel houdt in dat uw ketel 1 keer in de
18 maanden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant een
onderhoudsbeurt krijgt. De ketel wordt in z'n geheel geïnspecteerd op zowel
optische als mechanische gebreken alsmede afstellingen. Indien noodzakelijk
wordt de ketel voor u afgeregeld. Tevens wordt de hele ketel grondig
schoongemaakt. Dus ook de brander. Alleen op deze wijze kan een optimaal
werkende ketel in combinatie met een lange levensduur gewaarborgd zijn.
De voordelen van goed onderhoud
Door periodiek onderhoud blijft uw ketel in topconditie en dat levert u flink
wat voordelen op:
 Door vervuiling van uw cv-ketel voor te zijn vermindert u de kans op
storingen.
 Ter preventie van koolmonoxidevergiftiging.
 Een schone cv-ketel bespaart, bij een gemiddeld gasverbruik van 2.000
m3, tot zo'n 100 m3 gas per jaar. Goed voor een besparing van € 48,per jaar.
 De levensduur van uw ketel wordt verlengd.
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24 uur per dag hulp bij storing
U bent altijd verzekerd van hulp. Storingen kunt u 24 uur per dag, 7 dagen
per week melden en u krijgt voorrang bij het verhelpen van storingen en
mankementen. Laat u een monteur langskomen, dan worden
materiaalkosten volgens afgesproken tarieven bij u in rekening gebracht.

contractsoorten
Periodieke
onderhoud,inclusief
voorrijkosten
Storingsmelding 24 uur per
dag , 7 dagen per week
Geen arbeidsloon bij
verhelpen van storing
Geen materiaal kosten bij
verhelpen van storing

All-in contract*

Servicecontract

*

*

*

*

*

*

*

*) Geldt alleen voor ketels die geplaatst zijn door de firma Rayonderhoudsbedrijf.

Duidelijke en heldere voorwaarden!
Ray-onderhousbedrijf hanteert duidelijke en heldere voorwaarden. Deze
algemene voorwaarden Service- en All-in contract 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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Ik meld mij aan voor het volgende service /onderhoudscontract:
Graag uw keuze omcirkelen
Prijs per maand inclusief
B.T.W voor standaard
CV Toestel tot 45 kw

All-in contract*

Servicecontract

€ 12,50**

€ 7,30**

**) omcirkel het contract waar u gebruik van wil maken

Persoonlijke gegevens:
Naam:_____________________________
Voorletters:_____Dhr./Mevr.Fam.
Adres:_____________________________
Postcode:__________________________Plaats:______________________
_
Telefoon
overdag:______________________’savonds:__________________

Datum:______________________Handtekening:______________________
Emailadres:____________________________________________________
Ray-onderhoudsbedrijf zal binnen twee weken na ontvangst van uw aanmelding
contact met u opnemen. 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 Ray-onderhoudsbedrijf
van toepassing, een exemplaar hiervan is bijgevoegd. Het contract wordt
afgesloten voor minimaal 24 maanden. Genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.
en de contractprijzen zijn per kalendermaand. Betaling vind plaats aan het begin
van elk kalenderjaar.

voorwaarden
Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Alleen van prijsverhogingen boven de 10% wordt u schriftelijk in kennis gesteld.
Bij een services contract gelden twee storingen per jaar met een maximum van één uurloon per storing en géén
voorrijkosten Dit geldt alleen bij een storing in het toestel.
Een contract gaat in na betaling per factuur en ontvangst van het contract bedrag op onze bank- of girorekening.
Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
Ray-onderhoudsbedrijf behoudt zich het recht voor te allen tijde met opgaaf van welke redenen dan ook een
overeenkomst van het contract te beeindigen, een contract niet te verlengen of een contract te wijzigen.
Voorrijkosten worden alleen in rekening gebracht als u na een gemaakte afspraak voor onderhoud of reparatie niet
thuis blijkt te zijn.
Bij bezoek dienen toestellen voor onderhoud of reparatie goed bereikbaar te zijn.
Reparaties welke niet onder het service-contract vallen worden uitgevoerd tegen uurtarief exclusief voorrijkosten.
Een wijziging in het abonnement kan plaatsvinden op de dag dat er met onze monteur een afspraak is gemaakt.
Van het servicecontract zijn uitgesloten:
*
*
*
*
*
*
*
*

Vloerverwarming;
Klokthermostaten;
Cascades;
Weersafhankelijke of andere soortgelijke regelingen;
Problemen veroorzaakt door kalk (kalkrijk water b.v.);
CV-warmwaterstoring veroorzaakt door blikseminslag etc.;
Bijvullen + ontluchten van installatie;
Problemen veroorzaakt door reparaties van uzelf of buiten Ray-onderhoudsbedrijf om.

