Prijslijst onderhoud per 01-01-2022
Incl. 21% BTW

Excl. BTW

€ 96,67

€ 79,90

€ 162,00

€ 133,88

€ 114,41

€ 94,55

Gashaard/Moederhaard

€ 96,67

€ 79,90

Geiser *

€ 66,10

€ 54,63

Gasboiler *

€ 84,58

€ 69,90

Gevelkachel *

€ 66,10

€ 54,63

Mechanische ventilatie unit *

€ 36,00

€ 29,75

Reinigen WTW unit (excl. filter) *

€ 81,68

€ 67,50

Gasheater

Op aanvraag

Contracten:
Onderhoudscontract CV/Combiketel t/m 40 kW
Jaarlijks onderhoud
Service contract CV/Combiketel t/m 40 kW ***
2-jaarlijks onderhoud
Onderhoudscontract CV-ketel vanaf 40 kW t/m 80 kW
Jaarlijks onderhoud

Losse onderhoudsprijzen:

Reinigen van ventilatiekanalen :
Uitsluitend voor woonhuisinstallaties
Enkelsysteem MV/WPB (Afzuig)
Incl. reinigen unit.
Dubbelsysteem WTW (Toevoer en afzuig)
Incl. reinigen unit. / excl. filters

€ 170,00

€ 140,49

€ 310,-

€ 256,20

Voorrijkosten 1e bezoek
(niet voor abonnementsklanten )

€ 39,33

€ 32,50

Korting per toestel **

€ 8,75

€ 7,23

Overige :

*

Bij onderhoud van alleen één van deze toestellen wordt er reistijd berekend.

**

Bij onderhoud van meerdere toestellen per locatie ontvangt u korting vanaf het 2e toestel.

***

Servicecontract Onderhoud CV- of Combiketel t/m 40 kW 2 jaarlijks
Ten opzichte van het onderhoudscontract heeft dit contract 4 uur arbeid en reiskosten per jaar inbegrepen bij
storingen/reparatie binnen het toestel. Materialen zijn niet inbegrepen.
Het contract gaat in na het goedbevinden van het toestel, en is geldig voor 2 jaar dat volgt.
Bij een toestelleeftijd van 14 jaar wordt dit contract omgezet in een onderhoudscontract.
Let op: enkele ketels zoals Agpo/Ferroli, ATAG zijn buitengesloten van dit contract. Vraag naar de voorwaarden.

Voor CV-ketels boven de 80 kW en andere toestellen die niet genoemd staan, kan er een prijs op aanvraag worden
gegeven. Ook voor de utiliteitssector, VvE’s of collectiviteiten, kan er een prijs op maat gemaakt worden.
Indien u vragen heeft, neem gerust even contact op.

