
Bezoekadres:  Romeinenstraat 22-09, 5835 DX Beugen | 0485 57 47 23 | 06 53 71 17 96  

info@duzon.nl |  www.duzon.nl

Service- en Onderhoudscontract

SERVICEABONNEMENT CV KETEL

INTERGAS

SERVICEABONNEMENT DUCO WTW
Alleen mogelijk i .c.m. een serviceabonnement CV

BASIS

€5,40*

BASIS

€2,90*

STANDAARD

€8,45*

STANDAARD

€5,15*

ALL-IN

€12,45*

Onderhoud éénmaal per 24 maanden

Onderhoud éénmaal per 24 maanden

Geen arbeidsloon bij storingen

Geen arbeidsloon bij storingen

Voorrijkosten inbegrepen

Voorrijkosten inbegrepen

Benodigde onderdelen tot €275,-
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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* Alle genoemde bedragen zijn per maand inclusief BTW

DIENSTVERLENING

• Het eerste bezoek als nieuwe klant zal Duzon Installatietechniek op basis van 

nacalculatie factureren in verband met eventuele verborgen gebreken. Na dit bezoek 

(onderhoud en/of storing) valt het toestel onder het abonnementscontract.

• Acceptatie kan worden geweigerd vanwege technische staat van het toestel of om 

economische redenen.

• Onze servicedienst is 24 uur per dag bereikbaar en urgente storingen worden binnen 24 

uur onderzocht en indien redelijkerwijs mogelijk opgelost.

• Urgente storingen aan warmwater-apparatuur en de CV installatie worden binnen 24 

uur onderzocht en indien redelijkerwijs mogelijk opgelost met uitzondering van het 

weekend, zon- en feestdagen. De klachten zullen individueel worden beoordeeld.



Service- en Onderhoudscontract

CONTRACTDUUR 

• Het serviceabonnement sluit u af voor een minimale looptijd van 2 jaar en zal telkens 

stilzwijgend worden verlengd met een periode van een jaar.

• Beëindiging van het contract dient uiterli jk 30 dagen voor het einde van de lopende 

contractperiode schrifteli jk te geschieden.

• Het onderhoudscontract vervalt automatisch indien het toestel ouder is dan 15 jaar. 

NIET INBEGREPEN IN HET SERVICE ABONNEMENT 

• Het verhelpen van storingen:

• Aan alle veiligheden, afsluiters en appendages buiten het toestel

• Aan de kamerthermosstaat

• Ten gevolge van kalkvorming en verstopping

• Wanneer er geen netspanning bij de CV ketel aanwezig is

• Wanneer er problemen zijn met de gasaanvoer bij de CV ketel

• Die zijn veroorzaakt door werkzaamheden van derden

• Door regen, blikseminslag of bevriezing

• Het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie buiten de onderhoudsbeurt.

• Werkzaamheden aan de CV installatie buiten de CV ketel.

• Reparaties/storingswerkzaamheden die meer dan 3 uur in beslag nemen.

Indien bovenstaande werkzaamheden nodig zijn zal er niet tot uitvoering worden 

overgegaan tenzij de klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft 

ingestemd. Deze extra werkzaamheden worden aan de klant in rekening gebracht.

BETALINGSCONDITIES 

• De verschuldigde kosten op grond van het onderhoudscontract worden, tenzij anders 

overeengekomen, per maand vooraf automatisch geïncasseerd van de rekening van de 

opdrachtgever.

• De installateur heeft het recht om bij verlenging zonder aankondiging de prijzen te 

verhogen conform de prijsindexering van het CBS. 
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NAAM:

ADRES:

POSTCODE:      PLAATS:

TELEFOONNUMMER:    E-MAIL:

IBAN NUMMER:     T.N.V. :

GEGEVENS

CV KETEL:  Intergas     TYPE:    

BOUWJAAR:      SERIENUMMER:

BIJZONDERHEDEN:

WTW:       TYPE:    

BOUWJAAR:      SERIENUMMER:

KEUZE SERVICEABONNEMENT:   BASIS      STANDAARD ALL-IN

   CV KETEL

   

   DUCO WTW

€5,40*

€2,90*

Hierbij machtig ik Duzon installatietechniek tot automatische afschrijving 

(1x per maand, vooraf ) van het verschuldigde bedrag.

€8,45*

€5,15*

€12,45*

* Alle genoemde bedragen zijn per maand inclusief BTW

DATUM: HANDTEKENING:
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