
 
Vervanging, plaatsing en onderhoud van vrijwel alle technisch-installaties in- en 
rondom huis. Centrale verwarming; Gastechnische installaties; Elektrotechnische 
installaties; Sanitaire installaties; Dak- en loodwerk; Rioleringswerkzaamheden. 
Energiebesparende oplossingen zoals zonnepanelen en ledverlichting. 
Onderhoudscontracten; Keuring en reparatie; 24/7 service. 

 

Erkend Gastechnisch en Elektrotechnisch Installateur 

“Ketel onderhoud” ONDERHOUDSCONTRACT I 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij doen wij u het “Ketel onderhoud” onderhoudscontract toekomen betreffende het onderhouden van uw cv-ketel. Dit 
betreft de volgende werkzaamheden: 
 

• Eenmaal per jaar onderhoud uitvoeren aan de cv-ketel; 
• Controle op afstelling gasverbruik, op regel- en beveiligingsapparatuur en op waterdruk; 

• Cv-storingen worden binnen 24 uur opgelost, warm water klachten binnen 48 uur; 
• Storingen en/of klachten zullen tegen het dan geldende uurtarief verholpen worden; 

• Alleen berekening van nieuwe onderdelen als de cv-ketel ouder dan 1 jaar is; 
• Voor het bijvullen, ontluchten of resetten van de cv-installatie buiten het onderhoud wordt per cv-ketel 

€ 50,00 (incl. 21% BTW) in rekening gebracht; 
• Het contract is exclusief parkeerkosten, -voorrijkosten en –materiaalkosten. 

 
Schade ontstaan door natuurgeweld zoals bijvoorbeeld blikseminslag vallen niet onder het contract. In de meeste gevallen 
is dit te verhalen bij uw verzekeringsmaatschappij. De ingangsdatum is onderstaande datum.  
 
De prijs per ketel voor dit contract bedraagt € 59,75 (excl. BTW) of € 72,30 (incl. 21% BTW) per jaar, prijswijzigingen 
voorbehouden. 
 
Als u gebruik wilt maken van dit onderhoudscontract kunt u dit formulier ondertekend naar ons terugsturen.  
Het post- en e-mailadres vindt u onderaan deze aanbieding. 
 
Wij verwachten u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,    Geef hieronder uw gegevens op: 
 
Samsom Installaties BV 
Ruwielstraat 20 
3626 AJ  Nieuwer Ter Aa 
Telefoon: 088-0400600 
Telefax: 088-0400601 
E-mail: info@samsom.nu 
 
Postadres 
Samsom Installaties B.V. 
t.a.v. Dhr. R. Eleveld 
West-Kinderdijk 281-A 
2953 XT Alblasserdam 
 

 

Naam:  

Adres:  

   

Telefoonnummer:  

E-mail adres: 

Merk en type cv-ketel: 

Bouwjaar Cv-ketel: 

Datum: 

Handtekening:………………………………………………. 


