
Voorletters:

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Email: 

telefoonnummer:

Bovengenoemde opdrachtgever sluit hiermee een overeenkomst met Installatiebedrijf Smeijer,

zoals vastgelegd in de Algemene voorwaarden voor onderhoud- en service- abonnementen voor

woninginstallaties (Techniek Nederland) Inzake de hieronder aangekruiste onderhoud / storing contract:

aankruisen welke optie van toepassing is

per jaar

A Onderhoud/storing contract,  centrale verwarming ketel tot 40 KW  € 99,63 

B Onderhoud/storing contract, centrale verwarming ketel boven 40 KW  € 115,60 

C Idem als A echter met ingebouwde warm water voorziening tot 40 KW  € 106,42 

D Idem als B echter met ingebouwde warm water voorziening boven 40 KW  € 128,38 

E Warmte pomp tot 8 KW (geen co gaskeur nodig)  € 88,95 

F Gaskachel, Gevelkachel of Geiser  € 79,27 

Kombinatie-abonnement, alleen mogelijk in kombinatie met bovenstaande toepassing A t/m F

G Ieder cv ketel meer (cascade opstelling)  € 68,38 

H Iedere gaskachel, gevelkachel, geiser of gasboiler meer  € 43,97 

J WTW of mechanische ventilatie. (onder voorbehoud, afhankelijk van het systeem)  € 16,43 

De overeenkomst bevat een periode van twaalf maanden, waarbinnen één onderhoudbeurt plaatsvind.

Na een eerste inspectie en eventueel noodzakelijke reparatie gaat deze overeenkomst in.

De overeenkomst wordt jaarlijks vooraf geïncasseerd, eventueel zonodig met loon of BTW verhogingen.

Zowel bij de onderhoudsbeurt als bij een storing zijn uurloon en voorrijkosten inbegrepen.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW. Uw storing kan telefonisch buiten kantooruren gemeld worden.

Prijzen zijn inclusief Co keuring zoals wettelijk verplicht per 01-04-2023

De overeenkomst is helaas alleen mogelijk met een compleet ingevulde en ondertekende machtiging.

Voor akkoord getekend:

Opdrachtgever, Installatiebedrijf Smeijer,

Datum:                                     Plaats: Datum:                                     Plaats: Dieren

Naam: Naam:

Handtekening: Handtekening:



DOORLOPENDE MACHTIGING

Gegevens Opdrachtgever

Naam

Adres

Postcode / Plaats

IBAN-BIC

De opdrachtgever verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om van de hierboven

vermelde rekening bedragen af te schrijven zoals vermeld in de ondertekende 

onderhoud/storings contract, dit bedrag zal éénmalig per jaar geïncasseerd worden.

Gegevens Incassant

Naam Installatiebedrijf Smeijer

Adres Rinaldostraat 1

Postcode / Plaats 6953 CP  DIEREN

Incassant  ID NL11ZZZ091325720000

Reden afschrijving Onderhoud / storing contract firma Smeijer

Het betreft hierbij een machtiging met een weigeringstermijn van dertig (30) werkdagen.

Door ondertekening van dit formulier verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de regels van

het machtigen.

Ondertekening Opdrachtgever Datum:

Naam:

Handtekening:

In tweevoud, één exemplaar voor de opdrachtgever en één exemplaar voor de Incassant.


