Standaard voorwaarden CV onderhoud
Voor het onderhoud aan de CV zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Het werkgebied van
Bartels Installatietechniek voor onderhoud aan CV-ketels ligt in een straal van 40 kilometer rond
Nijkerk
De volgende werkzaamheden zitten inbegrepen bij het onderhoud aan de CV ketel conform het basis
pakket:
• Het eenmaal of tweemaal per jaar schoonmaken van het apparaat;
• Het controleren van de gastdichtheid en het zo nodig afstellen van de gasdruk;
• Het controleren van lekkages;
• Het controleren van de rookgas afvoer;
• Het controleren en reinigen van de onderdelen t.b.v. het condenswater in de ketel;
• Het indien nodig bijvullen van de CV ketel tijdens onderhoud;
• Klein materiaal voor het zo nodig vervangen van onderdelen wordt boven op het onderhoud
doorberekend. Vanaf € 200,- gaat dit altijd in overleg met de klant.
Bij het basis pakket + wordt dit aangevuld met de volgende punten:
• 24 uurs service bij storingen aan de CV ketel, urgente storingen worden binnen 24 uur
opgelost;
• Met basis + pakket worden storingen verholpen zonder voorrijkosten of arbeidsloon in
rekening te brengen;
• Klein materiaal voor het verhelpen van de storing worden tot € 200,- doorberekend. Vanaf €
200,- gaat dit altijd in overleg met de klant.
Het basis pakket compleet wordt dit aangevuld met de volgende punten:
• Klein materiaal voor het verhelpen van storingen tot een maximaal bedrag van € 150,- per
jaar;
• Alleen voor ketels tot 10 jaar oud.
Wat valt buiten het onderhoud:
• Het bijvullen en ontluchten van de CV installatie buiten onderhoud om;
• Geen netspanning bij de CV ketel aanwezig;
• Het ontstoppen van het riool;
• Het oplossen van klachten en storingen veroorzaakt door derden;
• Het oplossen van klachten en storingen veroorzaakt door weersomstandigheden zoals regen
of bliksem;
• Werkzaamheden buiten de CV ketel om.
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