Service- en installatieburo

Haitsma Service en installatieburo
Antwoordnummer 17021
2650 VK Bleiswijk

Antwoordkaart

Service- en installatieburo

hart voor warmte

Antwoordkaart

Een
postzegel
is niet
nodig

Ongeacht het contract dat u kiest, geschiedt facturering altijd jaarlijks!
Betaling kan jaarlijks per automatische incasso, er is een mogelijkheid
om met maandelijkse incasso te betalen. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Abel & Co. Voor informatie kunt U contact
opnemen met onze service afdeling (010) 5220333

Ik kies voor

Het Basiscontract met een periode van
Het Pluscontract met een periode van
Het All-in contract met een periode van

12 maanden
12 maanden
12 maanden

18 maanden
18 maanden
18 maanden

Ik bezit een gas(wand)ketel:
		

Zonder warmwatervoorziening
Met warmwatervoorziening

24 maanden
24 maanden
24 maanden

Merk: ______________________________
Type: _______________________________
Bouwjaar: ___________________________
Ik bezit een warmwatertoestel:
		
		
		

Indirect gestookte c.v. of zonneboiler
Keukengeiser
Douche- of badgeiser
Gasboiler

Merk:
Type:
Bouwjaar:
Ik bezit een ventilatie-systeem met:
		

Woonhuis ventilatie-unit
Warmte terugwin unit

Merk:
Type:
Bouwjaar:
Laatste onderhoud is gepleegd op:
Mijn voorkeur gaat uit naar onderhoud in:
Ik betaal:		
		

…. / …. / …. (dd/mm/jj)
………………… (maand)
Jaarlijks per automatische Incasso
Jaarlijks per factuur

Bank/giro nummer:
Voorletter(s): 		
M/V
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Datum:
		Handtekening:

V20.04.01

Mocht blijken dat tijdens het uitvoeren van het onderhoud geen
bijzonderheden worden geconstateerd zullen wij bovenstaand bedrag
niet in rekening brengen.

Indien U kiest voor een onderhoudscontract van 12, 18 of 24 maanden, dan
wordt 1 x per 12, 18 of 24 maanden een onderhouds- en/of inspectiebeurt
uitgevoerd.
Let op! Bij toestellen die ouder zijn dan 3 jaar of niet door ons zijn geïnstalleerd,
vindt voor aanvang van het contract altijd een toestelinspectie plaats
d37,50 incl. BTW.

33,30
n.v.t. n.v.t.
26,20
29,55
37,40
Warmte terugwin Unit

24,10

16,15

12,05

n.v.t.

24,10
n.v.t. n.v.t.
20,00
22,45
28,55
Woonhuis ventilatie-unit

Ventilatie-units

18,05

12,05

9,00

n.v.t.

33,50
n.v.t.
n.v.t.
27,50
33,00
39,25
Gasboiler

28,70

19,15

9,55

n.v.t.

64,05
n.v.t.
n.v.t.

69,70
n.v.t.
n.v.t.

49,65
53,35
71,05

n.v.t.

57,50
60,80
82,15

33,50

16,75

61,10

50,25
Keukengeiser

Douche- of badgeiser

10,80
Indirecte gestookte cv- of zonne-boiler

40,70

20,40

n.v.t.

15,40
17,65
20,00
29,80
14,30
16,70
20,45
7,15

5,45

91,25
144,80 115,10 102,20
57,50

44,05

205,05 174,95 147,40

80,50
166,75 140,25 112,75
67,80
79,95
106,65
37,65

86,30
Warmwatertoestellen

Haitsma Service en installatieburo
Alfred Nobelstraat 1, Postbus 21
2665 KZ Bleiswijk

Gas(wand)ketels met ww

Let op! Bij toestellen die ouder zijn dan 3 jaar of niet door ons zijn geïnstalleerd
vindt voor aanvang van het contract altijd een toestelinspectie plaats á D37,50
incl. BTW.
Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.

PRIJSLIJST

Ongeacht de looptijd van het contract wordt het contract jaarlijks vooraf
gefactureerd en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan.

50,35

Op de door ons uitgevoerde onderhouds- en/of servicewerkzaamheden en
op de geleverde en gemonteerde onderdelen, verlenen wij drie maanden
onvoorwaardelijke garantie.

77,45

Onderdelen met een totale waarde van minder dan D6, - incl. BTW worden niet
in rekening gebracht.

Gas(wand)ketels zonder ww

Wij adviseren het onderhoud van uw warmwatertoestel en/of ventilatie-unit
altijd in combinatie met een onderhoudsbeurt aan uw gas(wand)ketel te laten
uitvoeren. Indien u alleen een onderhoudsbeurt aan uw warmwatertoestel
en/of ventilatie-unit wilt laten uitvoeren dan wordt er een meerprijs van D25, incl. BTW in rekening gebracht

Gas(wand)ketels

Let op!

Basis contract
Eenmalig
Plus contract
All-in contract
12 mnd 18 mnd 24 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd 12 mnd 18 mnd 24 mnd onderhoudsbeurt

Om onze service zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw
persoonlijke situatie, is het voor ons belangrijk om te weten welke centrale
verwarmingsinstallatie in uw woning (pand) aanwezig is. Daarbij kunt u kiezen
uit een gas(wand)ketel met en zonder warmwatervoorziening.
Indien u een gas(wand)ketel heeft zonder warmwatervoorziening, is het
belangrijk dat u tevens aangeeft welk apart warmwatertoestel u bezit.
U heeft daarbij de keuze uit vier toestellen. Daarnaast bieden wij u de
mogelijkheid gelijktijdig uw mechanische- en/of gebalanceerde ventilatieunit te laten onderhouden.

Onderhouds- en servicecontracten voor gas(wand)ketels, warmwatertoestellen en ventilatie-units.
Onderstaande prijzen zijn per jaar in euro’s en gelden vanaf 1 april 2020 en zijn incl. BTW
Heeft U nog vragen neem dan contact op met onze service afdeling (010) 5220333

Toelichting bij het invullen van de antwoordkaart

Dit gedeelte losscheuren en opsturen.
Een postzegel is niet nodig

Door ondertekening van deze antwoordkaart bent u bekend,
en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van
de onderhouds- en servicecontracten van Haitsma B.V.

