
 
 

 

 

Betreft: aanmeldformulier Onderhoudsabonnement 

 

Geachte  heer, mevrouw, 

 

Een goed onderhoud aan uw cv-ketel en/of geiser/ gasgestookte boiler is heel belangrijk. 

Door jaarlijks onderhoud heeft u altijd een optimale afstelling, minder kans op storing en  uw 

cv-ketel en/of geiser/ boiler gaat langer mee. 

 

Wij kunnen u een onderhoudsabonnement aanbieden voor het onderhouden van uw cv-ketel / 

gaskachel / boiler of geiser. 

Als u bij ons een onderhoudsabonnement afsluit dan bent  u er van verzekerd dat u nooit 

onnodig lang in de kou zit. Wij onderhouden uw cv-ketel/gaskachel en/of geiser/ boiler één 

keer per jaar en u kunt altijd rekenen op hulp bij storingen en noodgevallen aan uw cv-ketel 

en/of geiser/boiler. 

 

Voor onderhoud aan uw cv-ketel betaalt u slechts € 86,52 inclusief 21% btw 

( Het onderhoudstarief geldt alleen voor plaatsen binnen een straal van +/- 12km van ons bedrijf) 

 

Voor onderhoud aan uw geiser en/of boiler betaalt u slecht € 37,50 inclusief 21% btw 

(( Het onderhoudstarief geldt alleen voor plaatsen binnen een straal van +/- 12km van ons bedrijf) 

 

Deze prijs is inclusief BTW, voorrijkosten en arbeidsloon (zie prijslijst). 

Indien de afstand verder is zijn wij genoodzaakt autokosten te rekenen. 

 

Kosten voor materiaal en arbeid worden bij reparaties apart in rekening gebracht. 

Bij storing worden de kosten apart berekend. 

Dit houdt in dat u niet vooraf hoeft te betalen. U betaalt altijd achteraf als wij ook 

daadwerkelijk het jaarlijks onderhoud uitvoeren. 

 

Mocht er toch iets aan uw cv-ketel zijn, dan staan wij 7 dagen per week voor u klaar om uw 

cv-ketel te repareren. 

 

Mocht u interesse hebben, dan kunt u het bijgesloten aanmeldformulier invullen en naar ons 

toesturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Installatiebedrijf Dierx 

 



 

 

 

 

 

Prijslijst 

 
Onderhoudsbeurt Cv-ketel / Gaskachel  € 86,52 inclusief 21% btw 

- één keer per jaar controle van de cv-ketel. U wordt ieder jaar gebeld voor een 

afspraak. 
- onderhoud aan de cv-ketel, (reinigen, bijvullen, ontluchten), 

- afstellen van uw verwarming d.m.v. co2 meting, 

- controleren of uw cv-ketel, verwarming aan alle geldende veiligheidseisen voldoen, 

- exclusief materialen en/of onderdelen, 

- 7 dagen per week storingsmelding, 

- Prijs is inclusief 21% BTW, voorrijkosten en arbeidsloon 

- bij storingen: exclusief arbeidsloon, autokosten en materialen. 

- Het onderhoudstarief geldt alleen voor plaatsen binnen een straal van +/- 12km van 

ons bedrijf.  

 

Onderhoudsbeurt Geiser en/of Boiler € 37,50 inclusief 21% btw 
- één keer per jaar controle van de geiser/boiler, 

- onderhoud aan de geiser/boiler, 

- controleren of u geiser/gasgestookte boiler aan alle geldende veiligheidseisen voldoen, 

- exclusief materialen en/of onderdelen, 

- 7 dagen per week storingsmelding 

- Prijs is inclusief 21% BTW, voorrijkosten en arbeidsloon 

- bij storingen: exclusief arbeidsloon, autokosten en materialen. 

- Het onderhoudstarief geldt alleen voor plaatsen binnen een straal van +/- 12km van 

ons bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Aanmeldformulier voor onderhoud en service  
 

Uw gegevens 
Naam: Dhr./ Mevr.  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Gsm-nummer:  

E-mailadres  

 

Gegevens Cv-ketel 
Soort toestel:  

Merk:  

Type  

Bouwjaar:  

 

Gegevens geiser / boiler / gaskachel 
Soort toestel:  

Merk:  

Type  

Bouwjaar:  

 

Ik meld me aan voor onderhoud en service aan 

 CV-ketel 

 Geiser 

 Gaskachel 

 Boiler 
❖ Graag aankruisen wat voor u van toepassing is 

Ik ga akkoord met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 

Getekend voor akkoord 

……………………………... 

 

Dhr./ Mevr. ………………………………………… 

 

Plaats: ……………………………………………… 

Datum: ……………………………………………... 


