
 

 

 

 Abonnementsvoorwaarden CV ketel 2023 

Deze voorwaarden omvatten: 

Een maal per jaar onderhoudsbezoek. 

Hierbij wordt de ketel schoongemaakt en regelapparatuur op de goede werking 
gecontroleerd. Wij attenderen u er na ongeveer 12 maanden vanzelf op dat 
onderhoud weer nodig is. 

Storingsbezoeken  

In geval van storing is ons bedrijf op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur direct 
telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 030-677 2106. Storingen buiten 
werktijden kunnen worden gemeld via 06-28902640. De dienstdoende monteur zal 
dan de situatie bespreken en de nodige actie ondernemen. Niet dringende zaken 
kunt u inspreken op het antwoordapparaat of melden via 
service@vanschaikverwarming.nl  

Bij storingen aan ketel of kamerthermostaat worden geen arbeid en/of voorrijkosten 
in rekening gebracht. 

Niet onder dit abonnement vallen:  

• Storingen of lekkages aan radiatoren, leidingen, kranen, zonesystemen en 
slimme thermostaten 

• defecten aan de rookgasafvoer 
• materiaalkosten 
• het bijvullen en ontluchten buiten het onderhoudsbezoek 
• het aansteken van de waakvlam (tenzij deze niet brandende is te houden) 
• gevolgen van ondeskundige behandeling van de installatie of handelingen 

door derden aan de installatie zoals bijvoorbeeld: bevriezing, geen gas, water 
of elektra, doorgeslagen zekeringen, onvoldoende waterpeil in de ketel, lucht 
in de leidingen, gaskraan dicht, etc. 

• Het repareren van een lekke ketel, boiler, radiator, expansievat of 
overstortventiel 

• Het vervangen van een ketel of kamerthermostaat.  
 
 
Dit abonnement kost € 138,47 incl. BTW per jaar en hiermee voldoet u aan de 
wettelijke eisen van de gasketelwet. 

Abonnementsvoorwaarden CV ketel en MV-box 2023             

Deze voorwaarden omvatten:

Eenmaal per jaar onderhoudsbezoek.
Hierbij wordt de ketel schoongemaakt en regelapparatuur op de goede werking 
gecontroleerd. De MV-Box wordt schoongemaakt. Wij attenderen u er na 
ongeveer 12 maanden vanzelf op dat onderhoud weer nodig is.

Storingsbezoeken 
In geval van storing is ons bedrijf op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur 
direct telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 030-677 2106. Storingen 
buiten werktijden kunnen worden gemeld via 06-28902640. De dienstdoende 
monteur zal dan de situatie bespreken en de nodige actie ondernemen. Niet 
dringende zaken kunt u inspreken op het antwoordapparaat of melden via 
service@vanschaikverwarming.nl 

Bij storingen aan ketel of kamerthermostaat worden geen arbeid en/of 
voorrijkosten in rekening gebracht.

Niet onder dit abonnement vallen: 
•	 Storingen of lekkages aan radiatoren, leidingen, kranen, zonesystemen en 

slimme thermostaten
•	 defecten aan de rookgasafvoer
•	 materiaalkosten
•	 het bijvullen en ontluchten buiten het onderhoudsbezoek
•	 het aansteken van de waakvlam (tenzij deze niet brandende is te houden)
•	 gevolgen van ondeskundige behandeling van de installatie of handelingen 

door derden aan de installatie zoals bijvoorbeeld: bevriezing, geen gas, water 
of elektra, doorgeslagen zekeringen, onvoldoende waterpeil in de ketel, lucht 
in de leidingen, gaskraan dicht, etc.

•	 Het repareren van een lekke ketel, boiler, radiator, expansievat of 
overstortventiel.

•	 Het vervangen van een ketel, kamerthermostaat of MV-box
•	 Het reinigen van ventilatiekanalen en roosters 
•	 storingsbezoeken aan de MV-box buiten werktijd.

Dit abonnement kost € 170,19 incl. BTW per jaar en hiermee voldoet u aan de 
wettelijke eisen van de gasketelwet.


