
Overzicht van servicevormen cv ketels     John Kuik Installatietechniek 
 Onderhoud 

service 
Onderhoud en 
storing service 

Alles in 1 totaal 
service 

Uw cv ketel wordt periodiek  onderhouden 
(om de 18 maanden)    

U heeft recht op onze 
 24/7-storingsservice*    

U betaalt geen voorrijkosten 
 

   

U betaalt geen arbeidsloon  
Bij storing en reparatie 

x   

U betaalt geen materiaalkosten bij onderhoud of 
Storing ( maximaal  € 275,- per gebeurtenis) x x  

Kosten per 18 maanden 
(inclusief btw) 

€ 88,- 
 

€ 161,-  
 

€  226,-  
 

 

Bij de service vormen  gelden de volgende voorwaarden: 

* Wij proberen storingen altijd binnen 24 uur na melding te verhelpen 

* Alle service vormen gelden voor toestellen tot maximaal 70 kw  

* Voor elk tweede toestel of meer op het zelfde adres , geldt een korting van € 20,- op de servicevorm . 

* De service geldt voor een termijn van 18 maanden na het  onderhoud. Het eerstvolgende onderhoud 

wordt niet eerder dan 16 maanden en uiterlijk 24 maanden later uitgevoerd.  

* De kosten van het betreffende service worden na het uitvoeren van het onderhoud in zijn geheel 

gefactureerd. Na het voldoen van de factuur gaat de servicetermijn in. Bij niet betaling van facturen zijn 

wij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel onze verplichtingen voortvloeiend uit de 

overeenkomst op te schorten. 

*Bij  alleen ‘onderhoud service’ geldt bij storing een uurtarief van € 65,-  inclusief btw. 

* Bij Alles in 1 betaalt u geen materiaalkosten mits het gaat om reparatie/vervanging van 

 onderdelen die zich binnen de mantel van het cv-toestel bevinden, met een maximum van € 275, per 

gebeurtenis.  

* Veranderen van service vorm kan na afloop van de voorgaande periode. 

* Opzeggen van een service vorm kan, maar pas drie maanden na het laatste onderhoud, zowel per brief 

als per mail. De kosten van de resterende maanden worden terugbetaald vanaf de eerstvolgende maand 

na opzegging. Per maand gelden de volgende bedragen:  Onderhoud en storingsservice: € 4.86 en Alles 

in 1 totaal service: € 9.20. Deze bedragen zijn zonder eventuele indexering (zie hierna). 

* John Kuik Installatietechniek behoudt zich het recht voor om de tarieven volgens een jaarlijkse 

indexering (volgens de consumentenprijsindex) te verhogen.  

* Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

* Storingen die voortkomen uit blikseminslag, overspanning, bevriezing, vervuiling uit installatie, of 

verstopping door kalkafzetting ,magnetiet, diffusie of andere oorzaken van buitenaf zijn niet inbegrepen. 

* Toestellen ouder dan 13 jaar kunnen alleen via het Onderhoud service- of Onderhoud en storing service 

onderhouden worden. 

* Toestellen die voor het eerst voor onderhoud of storing bij ons komen met achterstallig onderhoud  , 

worden gesaneerd/gerepareerd   tegen het service uurtarief en dus berekend als meerprijs bij de kosten 

voor het gekozen service vorm. 

* Op alle overeenkomsten die wij met u aangaan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die 

wij u op aanvraag graag doen toekomen. Door met ons een overeenkomst aan te gaan zijn deze 

voorwaarden automatisch van toepassing op deze overeenkomst. 



 


