
Naam;................................................................................ 

Adres;................................................................................ 

Postcode;................ Plaats;.............................................. 

Datum : ................................................ 
Betreft :  Service-onderhoudscontract - C.v. kombi ketel Nieuw Vennep e/o 

Geachte  , 

Het is ons een genoegen U hierbij een service- en onderhoudscontract aan te bieden t.b.v. 

Uw gasgestookte c.v. installatie, ingaande 01-.....-2021  tot 01-.....-2022   voor de prijs van
 € 94,68 inclusief de b.t.w., bij vooruitbetaling te voldoen.

Indien het contract afgesloten wordt zal bij de eerste controle aan de c.v. installatie bekeken 
worden of er achterstallig onderhoud is, welke dan zal worden verrekend MET arbeidsloon 
en MET voorrij kosten. 

Onder het contract vallen de volgende werkzaamheden; 

Een jaarlijkse service- en controle beurt, inhoudende; 
Het schoonmaken van de c.v. ketel en het controleren van de regel- en beveiligings 
apparatuur. Bij onderhoud wordt, indien noodzakelijk, bijgevuld. 
Indien wij extra langs moeten komen, alleen om bij te vullen en/of de storing door Uzelf is 
veroorzaakt, wordt er arbeidsloon in rekening gebracht. 

STORINGEN; 

Alle tussentijdse storingen worden zo spoedig mogelijk verholpen. Storingen waarbij de 
gehele installatie is uitgevallen, genieten de voorrang. 
In de avonduren, weekeinde of feestdagen worden alleen de echt noodzakelijke calamiteiten 
verholpen. Indien niet echt noodzakelijk, op de eerst volgende werkdag. 
Voorrij kosten en arbeidsloon worden hierbij NIET in rekening gebracht, materialen dienen 
WEL betaald te worden. 

Bij alle zaken die buiten de c.v. ketel vallen zal WEL arbeidsloon maar GEEN voorrij kosten 
worden berekend. 

De prijzen zullen jaarlijks worden aangepast met dezelfde percentage's als de officiele 
indexering, aangeven door Uneto-VNI. 



Aangenomen wordt, dat zonder wederzijdse opzegging, een maand voor het  beeindigen
van het contract, deze automatisch steeds met een jaar wordt verlengd. 

Indien U met dit contract akkoord gaat, verzoeken wij U een exemplaar zo volledig mogelijk 
ingevuld en getekend aan ons te retourneren. 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachtend 

Installatiebedrijf M & P 

Gaarne Uw e-mail adres ;............................................................................................. 

Gaarne Uw telefoonnummer ;..........................................Mobiel;........................................ 

Gaarne merk en type ketel ;.............................................................................................. 

Voor akkoord getekend d.d. ......-........-............ 

Handtekening;.................................................... 

Wij machtigen Installatiebedrijf M & P   wel  /  niet   om de onderhouds- en reparatie kosten 
automatisch van onze rekening af te schrijven. 

Graag bij WEL machtigen, het onderstaande machtigings formulier geheel ingevuld mee te 
sturen. 

Met het afsluiten van deze overeenkomst gaat U akkoord met onze Algemene Voorwaarden 
vastgelegd in de AVIC door Uneto-VNI en de AVG. Deze staan vermeld op onze website 
www.piet-lammerse.com



MACHTIGINGSFORMULIER DOORLOPENDE AUTOMATISCHE INCASSO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 => Gegevens opdrachtgever; 

1-a   Naam;................................................................................................................... 

1-b   Adres;................................................................................................................... 

1-c   P.c.   ;..................................................Plaats;...................................................... 

1-d   Rekeningnummer;  NL.......................................................................................... 

( het IBAN nummer, beginnend met NL, vind U op Uw betaalpas ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 => Gegevens incassant; 

2-a   Naam; Installatiebedijf M & P

2-b   Adres; Leden 22

2-c P.c.;  2151 SC Plaats;  Nieuw Vennep

2-d Reden afschrijving bedrag; Onderhouds en reparatiekosten

2-e Op de factuur staat ten alle tijden vermeld wanneer het bedrag zal worden
geincasseerd. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 => Ondertekening opdrachtgever: 

3-a Datum ;  ..... - ......- ............ 

3-b Plaats ;............................................................... 

3-c   Handtekening;...................................................................... 

Door ondertekening van deze machtiging geeft de opdrachtgever toestemming om de onder- 
houds en reparatie kosten van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven, en gaat akkoord 
met de regels van het machtigen. 

De machtiging kunt U ten alle tijden schriftelijk bij incassant intrekken. 


