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Bussum, datum postmerk  

  

Geachte heer, mevrouw,  

  

Bij deze willen wij u vrijblijvend informeren over een onderhoudscontract voor uw gastoestellen.  

  

1. Onderhoudscontract wordt uitsluitend afgesloten voor het preventief onderhoud aan de op het contract vermelde 

apparaat.  

2. Voordat een contract definitief kan worden afgesloten dient uw apparatuur eerst gesaneerd te worden. De kosten voor 

sanering worden apart in rekening gebracht. Dit geldt niet voor, door ons, nieuw geplaatste ketels.  

3. U betaalt abonnementsgeld vanaf  de maand januari na de eerste onderhoudsbeurt.  

4. Contracten worden afgesloten voor een kalenderjaar dat loopt van 1 januari t/m 31 december.  

5. Een contract houdt het volgende in;  

a. 1 maal per jaar het apparaat schoonmaken en afstellen. Bij cv-ketel eventueel bijvullen (alleen tijdens 

onderhoud)  

b. Storingen en het vervangen van onderdelen zijn niet in het contract opgenomen.  

c. Storingen worden zonder autokostenvergoeding in rekening gebracht.  

d. Toeslagen voor:  

i. Zon- en feestdagen 50% i.p.v. 100% op het op de rekening vermelde arbeidsloon.  

ii. Buiten kantoortijden en op zaterdag 25% i.p.v. 50% op het op de rekening vermelde arbeidsloon.  

iii. Arbeidsloon wordt vermeld op de jaarlijkse nota.  

e. U ontvangt een storingsnummer waar u altijd een monteur treft.  

f. Parkeerkosten zijn niet inbegrepen in dit contract.  

6. De factuur voor het contract wordt u in januari van ieder jaar toegezonden. Deze dient binnen de gestelde termijn 

voldaan te zijn, tenzij u voor automatische incasso gekozen heeft.  

7. Onderhoud wordt ieder jaar uitgevoerd in dezelfde maand, deze wordt na de eerste beurt bepaald en vermeld op de 

factuur.  

8. Contracten dienen schriftelijk één maand voor het einde van een kalenderjaar te worden opgezegd. Indien men niet 

tijdig opzegt worden er € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.  

9. Het contract kan door de firma Grotenhuis eenzijdig worden opgezegd indien niet wordt voldaan aan punt 6.  

10. Jaarlijks worden de contractprijzen geïndexeerd volgens het CBS index cijfer.  

  

Indien u nog vragen heeft, of een abonnement wilt afsluiten, neemt u dan contact met ons op.  

  

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijven wij,  

  

Met vriendelijke groet,  

  

Grotenhuis Installatie Buro  

P. Heerschop  

Tarieven zie ommezijde 
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  Onderhoudstarieven per 01 januari 2022  incl. 21% BTW  

 

 

Omschrijving  Onderhoud per  Prijs  Opmerking 

Keukengeiser 1 jaar 85,00 € Exclusief het ontkalken en/of vervangen of  

   controleren van de anode 

Badgeiser 1 jaar 85,00 € Exclusief het ontkalken en/of vervangen of  

    controleren van de anode 

Gasboiler 1 jaar 65,50 € Exclusief het ontkalken en/of vervangen of  

   controleren van de anode 

Gashaard 1 jaar 91,00 € 

Gevelkachel 1 jaar 91,00 € 

CV-ketel t/m 45 kW HR 1 jaar 127,50 € <= meest voorkomende cv-ketel 

CV-ketel t/m 65 kW HR 1 jaar 184,50 € 

CV-ketel t/m 95 kW HR 1 jaar 189,10 € 

Ventilatiebox  1 jaar 33,50 €  

in combinatie met cv-ketel 

 

Aanvullend speciaal tarief per uur 74,42 €  

Vergoeding autokosten buiten Naarden en Bussum 12,50 € 

 

Arbeidsloon € 74,42 incl. de BTW per uur in geval van storingen, excl. de eventuele toeslagen.  

 

Bedragen zijn inclusief € 10,- voor de co-certificering. Wettelijke verplichting. 

Bij twee of meer toestellen op één adres 10% korting over de kosten excl. de co-certificering. 

  


